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ATA N° 37, DE 09 DE SETEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretária da Sessão: Dra Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do ProcuradorGeral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a
Sessão Ordinária do Plenário, às . quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências dos
Ministros Carlos Átila Álvares da Silva e Iram Saraiva, por motivo de férias (Regimento Interno artigos
28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 36, da Sessão Ordinária realizada em 02 de setembro
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).
VISITA DE TRABALHO ÀS SECRETARIAS DE CONTROLE EXTERNO NOS ESTADOS DO
PARÁ E DO AMAZONAS
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero dos Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a V. Exas que no dia 3 de setembro em curso estive na cidade de Belém-PA,
para celebrar Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
Pará pelo qual são estabelecidas formas de atuação conjunta no campo da fiscalização do emprego dos
recursos federais repassados aos municípios paraenses.
À solenidade de assinatura do instrumento estiveram presentes, além do Presidente do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Conselheiro Laércio Franco, os Conselheiros
Laudelino Pinto Soares, Alcides Alcântara, Aroldo Julião da Gama, Paulo Dourado e Ronaldo Passarinho;
os Auditores José Alexandre da Cunha Pessoa, Elaine Therezinha Bastos, Nair Therezinha Centeno de
Oliveira, Ornilo de Araújo Sampaio Filho, Sérgio Franco Dantas, Luiz Fernando Gonçalves da Costa,
Antônio Severino Filho; a Senhora Procuradora-Chefe Elisabeth Massoud Salame da Silva e demais
membros do Ministério Público junto àquele Tribunal, bem como o Senhor Secretário-Geral de
Administração Antônio José Ferreira da Trindade, o Senhor Secretário da 8a SECEX, Eduardo Duailibi
Murici, o Senhor Secretário da SECEX-PA, José Márcio Paulino Murta e demais dirigentes e servidores
de ambas as instituições convenentes.
Após isso, realizamos reunião de trabalho com os Srs. Dirigentes e servidores da SECEXPA, 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, já na cidade de Manaus/AM, acompanhado do Senhor Ministro Marcos
Vinicios Vilaça, fomos recebidos pelo Exm° Sr. Governador do Estado do Amazonas, Dr. Amazonino
Mendes, com a finalidade de assinarmos o termo de cessão definitiva a este Tribunal do imóvel onde
funciona a sede da SECEX-AM, pelo qual o referido prédio passa a integrar o patrimônio do TCU.
Nesta oportunidade, quero consignar os meus melhores agradecimentos aos Srs.
Secretários da SECEX-PA e SECEX-AM, bem como aos demais dirigentes e servidores daquelas
Representações pela distinta acolhida que nos dispensaram."
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CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Sr. Presidente do TCU
Eminentes pares,
Ilustre chefe do Ministério Público Especializado
Felizes as nações e seus cidadãos que podem comemorar uma data em que tenham algo a
celebrar como o 7 de setembro.
A maioria dos povos do mundo inteiro tem a sua grande data de celebração de sua
independência ou de sua liberação.
Para só citar duas, a França comemora no 14 de julho a Tomada da Bastilha e os E.E.U.U.,
no 4 de julho, quando romperam os seus laços do colonizador britânico.
Entretanto, muitos povos ainda lutam, às vezes em batalhas fratricidas, para conseguirem a
sua independência como nação.
Exemplo desta luta foram as grandes crises bélicas que surgiram nos últimos anos deste
século e que atingiram os vários continentes, inclusive a civilizada Europa, sem falarmos nas refregas
impostas ao Iraque pelos Estados Unidos.
A recente queda do Apartheid na África do Sul e a emancipação da raça negra é também
exemplo marcante de que a independência de um país é um verdadeiro processo cujo primeiro passo é
dado nessas datas maiores, em que esse macro evento teve o seu real início, perante concerto das Nações.
É assim que nós brasileiros devemos encarar esta data de setembro, como epílogo e como
prólogo, como ômega e alfa, como fim e começo, Zênite e Nadir.
Para se chegar a essa data houve todo um processo de conscientização política e cívica que
teve como marcos memoráveis a Inconfidência Mineira 30 anos antes e a Revolução de Guararapes em
Pernambuco em 1817.
A posteriori, a proclamação da Independência do Brasil quebrando os laços com Portugal
ia custar ao novo país uma série de lutas, em várias frentes para a consolidação do processo geopolítico.
Assim é que se buscaram na arte náutica bélica inglesa os serviços do almirante Alexander
Cochrane para combater em várias frentes, na Bahia, no Maranhão, no Ceará, em Pernambuco e
principalmente, na Banda Cisplatina que infringia os direitos humanos do povo uruguaio, chefiado por
Artigas.
A comemoração que hoje fazemos, do norte a sul, de leste a oeste, em todos os quadrantes
dessa nação abençoada que tem na língua portuguesa o símbolo de sua unidade nacional, já atinge o seu
centésimo septuagésimo sexto ano. São 2 séculos menos um quarto de existência que se passaram e o
Brasil vai aos poucos conseguindo impor-se como uma nação respeitada pelas demais.
Muito se fez em prol do progresso material e tecnológico do povo brasileiro; foi sensível o
progresso no campo das instituições jurídicas e políticas, mas o econômico tem muitas vezes sobrepujado
a dignidade do homem, no altar de um "Deus ex argento" que tem negado ao homem a sua dignidade de
ser social com direito ao emprego, ao trabalho, ao salário, à terra, à saúde e à personalidade acima de
tudo.
Creio que esta catastrófica crise econômica e financeira que está sufocando as reservas
brasileiras deve trazer a sábia lição de não colocar os fundamentos da economia e das finanças públicas
em pedras angulares que possam ser manipuladas por mãos de rapinadores internacionais mas sim
apoiados na seriedade dos funcionários competentes e na força da economia interna.
Não obstante, três pontos merecem destaque neste momento de exaltação à raça brasileira:
primeiro, a sua herança cristã que constitui, sem dúvida, a característica espiritual dessa admirável raça
brasileira; segundo, o seu caráter alegre e pacifista que tanto tem encantado outros povos; e terceiro, last
but not least, o seu senso de solidariedade internacional ao acolher em seu solo de mais de 2.300 seres
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humanos que não tiveram, ou não têm, a ventura de poder comemorar em suas pátrias o dia da
independência e da libertação. São os refugiados políticos, os Tiradentes modernos, os Felipe dos Santos
de hoje, os Abes Lincolns da política moderna, como Medgar Evers, Martin Luther King, Ghandi,
Mandela, e por que não relembrar os anônimos heróis da resistência à violência política que deram sua
vida a causa nacional?
Oportunamente, o governo brasileiro acaba de implementar, exatamente na data de
comemoração do dia da Pátria brasileira, a sua Lei de Refugiados, a Lei n° 9.474/97, designando os
membros do Comitê Nacional para os refugiados, em consonância com o Alto Comissariado para os
Refugiados das Nações Unidas. O Brasil dá assim mostras de seu espírito de solidariedade para com as
demais nações e povos do mundo.
Por que não receber esta mesma solidariedade de outros países para que possa conduzir
seus negócios internos e sobretudo externos com segurança e previsibilidade, sem cair em verdadeiras
ciladas e terremotos artificiais, do chamado capitalismo selvagem.
Senhor Presidente, requeiro que em homenagem ao seu significado para a nação sejam
enviadas cópias deste pronunciamento à Presidência da C.N.B.B., ao Sr. Cardeal de Brasília, D. José
Freire Falcão e ao novo Presidente do CONARE."
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-008.946/86-8
Interessado: Therezinha Maria Beuttenmüller de Alvarenga
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-009.238/86-7
Interessado: Nelson Barros da Rosa e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-004.597/87-7
Interessado: Nelly Baptista da Costa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-010.994/91-2
Interessado: Maria Bernarda Limeira Mello
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-013.683/91-8
Interessado: Edgard Prado Leite
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96

.c5aníto
t?c. (9.PlenNte

2lesnirveutia
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

-04-

Assunto: \Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-017.725/91-7
Interessado: Haydee Baptista da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-018.156/91-6
Interessado: Marly da Silva Abreu
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-033.006/91-1
Interessado: Haydee da Silveira Braga
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-225.015/92-7
Interessado: Zenaide Rocha Garcia
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-016.638/92-1 e 012.422/93-2
Interessado: Serviço Social do Comércio - SESC
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-008.176/94-9
Interessado: Caixa Econômica Federal - CEF
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-524.056/94-3
Interessado: Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-250.329/96-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Barrocas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
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Processo: TC-003.006/97-2
Interessado: Richard Olm e outros
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AOS MINISTROS
INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-125.241/98-4
Interessado: Secretaria da Criança e Assistência Social - SECRAS
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-250.389/97-5
Interessado: Prefeitura Municipal de Cícero Dantas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-250.588/97-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 34, organizada
em 03 de setembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de ds 596 a 610, e
aprovado os Acórdãos n's 128 a 130, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos
correspondentes Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9°, 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Procs. n's 016.194/93-4, 004.919/95-5, 004.954/95-2, 018.212/95-6, 400.097/95-8 e
425.154/98-0, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Proc. n° 002.128/98-5, relatado pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. rfs 021.711/83-6 e 004.655/98-2, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Proc. n° 012.073/95-4, relatado pelo Ministro Bento José Bugarin;
Proc. n°001.580/98-1, relatado pelo Ministro Valmir Campelo;
O Proc. n° 019.277/96-2 (com o apenso n° 012.879/97-5), relatado pelo Ministro-Substituto
José Antonio Barreto de Macedo;
Procs. ri% 003.179/94-0 e 012.254/96-7, relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha; e
Proc. n° 009.823/97-2, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, e relatados nesta data, nos termos do § 9° do artigo 77, do
Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 599.001/94-1 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
n° 575.500/98-0 (Ministro Valmir Campelo).
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento do Ministro Valmir Campelo, foram excluídos da Pauta n° 34/98 citada,
nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, os processos n's 575.490/94-2 (com os anexos nos
012.641/93-6, 005.777/95-0, 575.114/93-2, 575.285/94-0, 575.495/93-6 e 575.311/94-0), 000.811/98-0 e
750.083/98-0.
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do Processo n° 008.950/96-2, em face de pedido de vista formulado
pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler (Regimento Interno, artigo 56), após haver o Relator,
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, proferido seu Voto e apresentado a respectiva
Proposta de Decisão (v. texto em Anexo II a esta Ata).
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 nos 614 e 615, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 001.764/98-5 e 006.591/95-7, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e trinta
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

G- 5._ cLeo
ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 16 de setembro de 1.998.

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 37, DE 09-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 596
a 610, proferidas pelo Tribunal Pleno em 09 de setembro de 1998, e Acórdãos É: 1s 128 a 130, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 10 a 7° e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Quando da apreciação do processo n° 575.500/98-0 (Decisão n° 602/98), relatado pelo
Ministro Valmir Campelo, o Plenário rejeitou a preliminar, levantada pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto, no sentido da remessa do presente processo à SAUDI.
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Tribunal de Contas da União

TC-003.179/94-0

É

Grupo I - Classe II - Plenário
-TC-003.179/94-0 (com 02 volumes)
-Natureza: Solicitação formulada pelo Congresso Nacional
-Interessado: Sigmaringa Seixas, ex-Deputado Federal
-Ementa: Solicitação. Utilização de recursos federais de
forma irregular. Realização de inspeção. Instauração de
tomadas de contas especiais no âmbito das CISETs
competentes. Acompanhamento. Encaminhamento dos
respectivos processos ao Tribunal. Cumprimento das
deliberações adotadas neste processo. Arquivamento dos
• autos.

RELATÓRIO

Em exame Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo então Deputado Federal
Sigmaringa Seixas, na qualidade de Coordenador da Subcomissão para assuntos relacionados com a
apresentação e aprovação de emendas orçamentárias e a destinação das respectivas dotações, da extinta
CPMI do Orçamento
Inaugurando os autos, em 16/12/93, requereu o ilustre parlamentar que este Tribunal
procedesse ao exame das obras relativas à construção do Hospital Municipal de Guaçuí/ES, perquirindo,
ainda, a utilização de recursos destinados à construção de casas populares e unidades escolares naquele
Município "com afina/idade de apurar eventuais irregularidades"(fl. 03).
Na condição de Relator do processo, determinei, de plano, o exame e instrução da matéria,
bem corno a realização de inspeção, providências essas que puderam confirmar a veracidade e extensão
das práticas irregulares perpetradas com o dinheiro público.
Em oportunidades distintas, posteriormente, o Tribunal, por intermédio deste Colegiado,
determinou diversas outras providências voltadas para a continuidade da apuração dos fatos, tais como
determinações às CISET's competentes no sentido de instaurar tomadas de contas especiais;
encaminhamento ao Tribunal de processos já existentes; reconstituição de TCEs; fixação de prazo para a
adoção destas medidas; entre outras.
Referidas deliberações encontram-se consignadas nas Decisões Plenárias n's 660/94 (Sessão
de 26/10/94, Ata n° 50/94), 108/96 (Sessão de 13/03/96, Ata n° 09/96) e 342/97 (Sessão de 11/06/97, Ata
n° 22/97) havendo o Tribunal, inclusive, encaminhado cópia do inteiro teor dos respectivos Relatórios,
Votos e Decisões ao Congresso Nacional por ocasião da Sessão de 26/10/94 (fls. 203/5) e ao então
Deputado Federal Sigmaringa Seixas, quando da assentada de 13/03/96 (fl. 276).
No entanto, assinala agora a Unidade Técnica ter chegado a termo o acompanhamento que
se fazia através do presente processo em sua fase última, qual seja, a verificação do encaminhamento ao
Tribunal das tomadas de contas especiais requisitadas às respectivas Secretarias de Controle Interno.
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Retornam os autos a este Relator com proposta única de arquivamento (fl. 385), uma vez
atendidas todas as determinações emanadas no feito.

VOTO
Considerando que os assuntos versados neste processo culminaram com o tratamento das
questões, de forma exclusiva, em tomadas de contas especiais, todas já enviadas ao Tribunal, impõe-se
agora o encerramento deste processo, tendo em vista o integral cumprimento de suas finalidades.
Aliás, merecem ressaltados os resultados advindos dos procedimentos desencadeados a
partir da autuação deste processo, os quais vêm se somar ao grande alcance das ações empreendidas por
esta Corte de Contas no contexto de sua missão fiscalizadora.
A despeito da aparente simplicidade da proposta conclusiva que submeto à consideração
deste Colendo Plenário, cabe enfatizar que, em todas as oportunidades, só ao Tribunal Pleno coube a
condução da matéria, razão por que entendo que compete privativamente a este Colegiado autorizar a
medida ora preconizada, sobretudo à vista das disposições insculpidas no art. 67, § 1°, da Lei n° 8 443/92,
alterada pela Lei n° 9.165/95, e art. 19, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU.
Desse modo, acolhendo a proposta alvitrada pela zelosa SECEX/ES, Voto por que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto à consideração dos ilustres Pares.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 09 de setembro de 1998

ou. -

LINCO N MAGAIMÃES DA RO
Ministro-Relator
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Processo n°: TC-003.179/94-0.
Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo então Deputado Federal
Sigmaringa Seixas, na qualidade de Coordenador de Subcomissão da extinta CPMI/Orçamento, no
sentido de verificar projetos custeados com recursos federais destinados à Prefeitura Municipal de
Guaçui/ES.
Interessado: Sigmaringa Seixas, ex-Deputado Federal.
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Guaçui, Estado do Espirito Santo.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/ES.
Decisão: O Tribunal Pleno, ao acolher as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar o arquivamento do processo, tendo em vista já haverem sido adotadas as
providências objeto da presente solicitação;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao exDeputado Federal Dr. Sigmaringa Seixas.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente '

Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE ifi - PLENÁRIO
TC-001.580/98-1
Natureza: Consulta
Entidade: Fundação Universidade do Amazonas
Interessado: Reitor da Universidade do Amazonas
Ementa: Consulta sobre a aplicação da Decisão n° 46/96-TCUPlenário. Não conhecer da consulta por deixar de preencher os
requisitos do art. 216 do Regimento Interno. Encaminhar cópia da
Decisão, Relatório e Voto ao interessado e determinar ajuntada destes
autos às contas da Entidade, referentes ao exercício de 1998, para
exame em conjunto e em confronto.
jr

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Magnífico Reitor da Universidade do Amazonas
acerca da aplicação das orientações traçadas na Decisão n° 46/96-TCU-Plenário às hipóteses de recebimento
indevido de vantagens individuais relativamente à diferença entre FC e CD, cujos pagamentos foram efetuados
entre dez/92 e jun/93.
A SECEX/AM, instruindo o feito, informa que:
02.
"Ressaltamos, preliminarmente, que de acordo com a determinação contida nos incisos I a IV do art.
216 do Regimento interno/TCU, esta autoridade não está arrolada entre aquelas competentes para formular
consulta a esta Corte. Ademais, o entendimento emanado por esta Corte quando do atendimento às
consultas constituiu pré-julgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto. Logo, não vislumbramos,
s.m.j., amparo na legislação para atendimento deste pleito.
Entretanto, face a relevância da matéria, visto que tal fato ocorreu em diversas Entidades da
Administração Pública Federal, teceremos alguns comentários acerca do tema.
O assunto versa sobre a aplicação das orientações traçadas na Decisão n° 46/96-TCU-Plenário, às
hipóteses de recebimento indevido de vantagens individuais relativamente à diferença entre FC e CD, cujos
pagamentos foram efetuados entre dez/92 e jun/93. Tal questionamento surgiu em vista de resistência
encontrada pela FUA, inclusive com demandas judiciais, quando providenciou o ressarcimento das
diferenças pagas irregularmente aos dirigentes como vantagem individual da diferença havida entre o valor
da função comissionada que vinha sendo paga desde 1987 em razão da Portaria n° 474-MEC e o valor
estabelecido para os cargos de Direção em que foram aquelas funções transformadas por força da Lei
8.168/91..
O Sr. Procurador da FUA entendeu que o servidor estaria desobrigado da devolução do que recebeu
indevidamente a título de vantagem individual, referente à diferença remuneratória entre CD e FC.(fls. 22).
Entretanto, como se trata de um fato que ocorreu em todas as Instituições Federais de Ensino, opinou no
sentido de que fosse feita a presente consulta a esta Corte de Contas, ficando sustados todos os descontos •
até o pronunciamento final do TCU.
Registramos, inicialmente, que no período em questão prevalecia o entendimento emanado pelas
435 (Proc.
Decisões n2 476 (Proc. 005.761/92-1, Sessão de 30-09-1992, Plenário, Ata n 2 45), e n2
030.971/91-8, Sessão de 27-10-1992, Primeira Câmara, Ata n 2 38), ratificadas na Súmula n 2 106, a seguir
transcrita:
'O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não
implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data
do conhecimento da decisão pelo órgão competente'.
Ressalvamos aqui que tal entendimento passou, desde então, a ser aplicado por analogia aos demais
casos que envolvessem recebimento ilegal, desde que comprovada a boa fé (TCs n 2 s 701.957/91-3
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005.761/92-1).
Neste caso, que trata de recebimento oriundo de uma resolução emanada do Conselho de Administração
da Entidade (Resolução n° 01/92-FUA), podemos afirmar que para isso não concorreram, sob qualquer
hipótese, os servidores; logo, estaria caracterizada a boa fé.
Em posterior análise do tema, esta Corte de Contas alterou em parte este entendimento, asseverando
que os valores recebidos irregularmente por servidores, mesmo que reconhecida a boa fé, devem ser
ressarcidos de forma atualizada. Este entendimento está inserto no item 2 da Decisão Administrativa n°
444/94, in verbis:
'2. firmar nova orientação do Plenário do Tribunal de Contas da União, no sentido de afirmar que,
para os pagamentos indevidos de vantagem aos servidores públicos, mesmo reconhecendo-se a boa-fé,
o dano há de ser ressarcido ao Erário, em valores atualizados, nos termos do art. 46 da Lei n 2
8.112/90, deixando-se, doravante, de se aplicar a esses casos, por analogia, o Enunciado n 2 106 da
Súmula de jurisprudência predominante nesta Corte de Contas, que deverá ater-se apenas aos casos
nela especificados, de julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão,
não devendo, portanto, elastecer-se sua exegese'.

Quanto à aplicabilidade deste entendimento, registramos que neste mesmo processo, o Ministro-Relator,
Dr. Adhemar Ghisi, registra que esta nova orientação somente pode ser aplicada em relação aos valores
indevidamente percebidos após a publicação da Decisão n° 444/94 no Boletim do Tribunal de Contas da
União n2 39/94, fato que ocorreu em 22.08.94.
Registramos ainda que especificamente quanto a este tema, em recente Sessão de 18.02.98, ao apreciar
o TC-599.070/93-5 que trata da prestação de contas da Universidade Federal Fluminense, referente ao
exercício de 1992, o Ministro-Relator Dr. Bento Bugarin fez constar em seu voto o seguinte comentário:
'No que pertine ao ressarcimento dos valores recebidos, se efetivamente ocorreu na Universidade
Fluminense, devo destacar trechos do Voto exarado pelo Exmo. Sr. Ministro Adhemar Paladini Ghisi:
quanto ao ressarcimento dos valores recebidos ... entendo correta a aplicação da jurisprudência
desta Corte, tendo em vista que a Decisão n 2 444/94 - Plenário, que firmou novo entendimento quanto
à obrigatoriedade de ressarcimento dos valores recebido indevidamente, ainda que de boa-fé,
somente foi exarada em data posterior à constituição dos fatos relatados neste processo e que, se sua
apreciação houvesse ocorrido àquela época, os valores recebidos seriam alcançados pela
jurisprudência então predominante, ou seja: a extensão da Súmula n 2 106 a casos dessa espécie, com
dispensa do ressarcimento. Por conseguinte, a determinação constante da alínea 'e'
[ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas] deve ser tornada insubsistente, haja vista
que o excesso apurado nas rubricas assinaladas decorre da diferença entre os valores da FC e CD pagos
no período.'

Como se observa, os fatos tratados nestes autos dizem respeito ao exercício de 1992. Se ocorreram
os pagamentos por conta dessa diferença, os beneficiários não estariam obrigados a proceder ao
ressarcimento.
Tendo em vista as considerações emanadas em diversas assentadas, cujas matérias tratavam de assuntos
correlatos aos aqui tratados, entendemos, s.m.j., que não é cabível a devolução dos valores recebidos
indevidamente pelos servidores das Instituições Federais de Ensino a título de vantagem individual no
período anterior àquele em que esta Corte procedeu novo entendimento, cujo teor está consagrado pela
Súmula n° 235".
A instrução,. ante o exposto e com o endosso da Sra. Diretora da 1 2 Divisão Técnica e da Sra.
03.
Secretária da SECEX/AM, propõe:
"a) não conhecer da consulta formulada pelo interessado, em face do não atendimento dos requisitos de
admissibilidade;
b) encaminhar ao consulente cópia da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto
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que a fundamentarem; e
c) juntar este processo às contas da Fundação Universidade do Amazonas, exercício de 1998, para
análise em conjunto".
É o Relatório.
VOTO
Como se verifica do Relatório acima, o Magnífico Reitor da Universidade do Amazonas não está
arrolado dentre as autoridades que, nos termos do art. 216 do Regimento Interno, podem formular consulta
ao Tribunal de Contas da União.
Assim, nos termos do art. 217 do citado Regimento, o Tribunal não deve conhecer da consulta
Quanto às demais propostas da SECEX/AM, manifesto-me de acordo, ante as razões aduzidas, e
VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em 09 de

2'7
0
VA MIR C PELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

(santos

Plenátlo

597/98-TCU- Plenário

Processo n2 TC- 001.580/98-1
Classe de Assunto: (III) Consulta formulada pelo Reitor da Universidade do Amazonas sobre a aplicação
da Decisão n° 46/96-TCU-Plenário
Interessado: Reitor da Universidade do Amazonas
4.Entidade: Fundação Universidade do Amazonas
5. Relator: Ministro Valmir Campeio
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/AM
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento no art.
1 2, XVII, da Lei n2 8.443/92, c/c os arts. 216 e 217 do Regimento Interno:
não conhecer da presente consulta, por deixar de preencher os requisitos de admissibilidade;
encaminhar cópia de presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
interessado indicado no item 3 supra;
determinar ajuntada deste processo às contas da Entidade, relativas ao exercício de 1998, para exame
em conjunto e confronto.
9. Ata n° 37/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

IR CAMPELO
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II- Classe IV - Plenário
TC-016. 194/93-4
Natureza: Prestação de Contas do Banco Central do Brasil BACEN, relativa ao exercício de 1992
Responsáveis: Presidentes: Francisco Roberto André Gros (período
de 01.01 a 11.11.92) e Gustavo Jorge Laboissiere Loyola (período
de 12.11 a 31.12.92); Diretores: Luiz Nelson Guedes de Carvalho;
Pedro Luiz Bodin de Moraes; João Heraldo dos Santos Lima;
Cincinato Rodrigues de Campos; Annínio Fraga Neto e Gustavo
Jorge Laboissiere Loyola (período de 01.01 a 11.12.92).
Processos Juntados: TC-000.384/90-9; TC-023.075/92-9; TC025.668/92-7; e TC-000.048/93-3
Ementa: Prestação de Contas do Banco Central do Brasil BACEN, relativa ao exercício de 1992. Excesso de Remuneração.
Citação. Alteração de regime jurídico dos servidores do BACEN,
com efeitos retroativos à 01.01.1991. Quitação mútua da
remuneração paga aos servidores, dirigentes e ex-dirigentes da
entidades retroativa à 01.01.1991, nos termos do § 3 0 do art. 19 da
Lei n° 9.650/98. Readmissão de empregado sem novo concurso
público, com base em normas internas. Repasse de recursos
financeiros extraordinários à Fundação de Previdência Privada com
base no Voto BCB n° 377/89. Questão superada nas contas da
entidade relativas ao exercício de 1990. Contas julgadas regulares,
com ressalvas, e determinação.
Cuidam os autos de Prestação de Contas do Banco Central do Brasil - BACEN, relativas
ao exercício de 1992.
O Controle Interno emitiu certificado pela regularidade com ressalvas das contas, tendo o
Pronunciamento Ministerial sido favorável à sua aprovação.
As ressalvas apontadas pela CISET/MF foram objeto de análise pela Unidade Técnica,
tendo restado pendentes:
- contratação de serviços de vigilância da SJOBIM - Segurança e Vigilância Ltda, sem
procedimento licitatório, no período de 05.06.91 a 04.02.92, e realização de despesas em prol da SEG Serviços Especiais de Segurança, sem cobertura contratual após vencido o prazo da prorrogação do
contrato (05.02 a 17.06.92);
- readmissão da funcionária Luiza Regina Zierhofer contrariando o art. 37, inciso II, da
Constituição Federal ;
- transferência de recursos financeiros (extraordinários) à Fundação Banco Central de
Previdência Privada;
- contribuições à CENTRUS e PREVI acima do limite legal estabelecido no inciso III do
art. 13 da Lei n° 8.211/91 (LDO para 1992); e
- excesso de remuneração de dirigentes.
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A Unidade Técnica, entendendo que as falhas/irregularidades apontadas não
comprometeram a execução dos objetivos precípuos da entidade, propôs a regularidade, com ressalvas,
das contas, e determinação ao BACEN (fls. 96/7 e 111).
O Ministério Público diverge da Unidade Técnica e, considerando o advento da Decisão n°
117/92-Plenário, que versa sobre excesso de remuneração de dirigentes, entende que os órgãos e
entidades da Administração Pública devem observar a determinação ali efetuada, e propõe,
preliminarmente, a quantificação, pela Unidade Técnica, dos excessos de remuneração percebidos pelos
ex-dirigentes, com vistas a que se promovessem as suas citações, o que foi autorizado por mim.
Efetuadas as citações, os responsáveis apresentaram defesa única, por meio de advogado
devidamente constituído, na qual alegam, em síntese, que:
- são todos homens de reputação ilibada, devendo rechaçar-se liminarmente, qualquer
intenção de má-fé na retenção de valores (excesso remuneratório);
- aos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração não se aplica o regime
estatutário, ficando esses comissionados com o direito a exigir o cumprimento das condições pactuadas
quando de sua contratação, notadamente o art. 468 da CLT, em que se proíbem alterações nas condições
de trabalho, se daí resultarem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado;
- para o limite de remuneração, os servidores estatutários excluem do teto de remuneração
o estabelecido no art. 42, parágrafo único c/c o art. 61 da Lei n° 8.112/90: entendem então que devem ser
excluídas do teto as parcelas discriminadas no § 3° do art. 2° da Lei n° 7.923, de 12.12.89;
- as condições de trabalho com eles pactuadas não poderia sofrer qualquer alteração
"desfavorável" durante o tempo em que serviram ao BACEN, ante o princípio da Inalterabilidade das
Condições de Trabalho;
- a gratificação de adicional de dedicação integral - ADI paga aos dirigentes tem caráter
indenizatório, pois é paga como hora-extra, tecendo considerações de ordem doutrinária e
jurisprudencial sobre a prestação de horas-extras, para se concluir sobre a sua natureza indenizatória e
não remuneratória;
- a Gratificação de Chefia deveria ser excluída do teto remuneratório;
- em virtude de seu regime de trabalho estaria resguardado o direito deles de que as verbas
tidas como excludentes da remuneração a que faziam jus não fossem assim consideradas, mesmo quando
"ad absurdo" se quisesse enquadrá-los no regime da Lei n° 8.112/90, ou da Lei n° 8.448/92 ou da Lei n°
8.852/94.
O Sr. Analista ao examinar a defesa apresentada rebateu cada afirmativa,
descaracterizando-as, e observou que no presente caso não se aplicariam as ponderações feitas pelo Sr.
Ministro Bento Bugarin para a situação verificada na ELETROSUL (Decisão n° 519/96-Plenário, in Ata
n° 33/96), posto que os excessos remuneratórios dos ex-dirigentes do BACEN, no exercício de 1992,
ocorreram praticamente em todos os meses do ano, exceto agosto/92. Propõe, então, a rejeição da defesa
apresentada e determinação à entidade no sentido de observar rigorosamente o cumprimento da Decisão
n° 117/92-Plenário.
A Sra. Diretora corrobora as conclusões propostas anteriormente (regularidade com
ressalvas das contas e determinações), considerando as demais ocorrências registradas nos presentes
autos e considerando, ainda, a mácula que a rejeição da defesa traria às contas. Acresce, apenas,
determinação no sentido de que o Banco obtenha o ressarcimento dos valores aqui inquinados. A Sra.
Secretária acorda com a proposta de mérito alvitrada pela Sra. Diretora.
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09.
O Ministério Público, ressaltando que as contas a serem julgadas irregulares seriam as dos
responsáveis e não as do BACEN, discorda da Sra. Diretora e Secretária, e acompanha a rejeição de
defesa proposta pela instrução, esclarecendo que a determinação proposta deve ser efetivada por ocasião
da decisão definitiva das contas.
É o Relatório.
II- VOTO
Restou pendente nos presentes autos a questão concernente ao excesso de remuneração
dos dirigentes. Assiste razão à instrução do processo quando assevera que o caso ora examinado guarda
particularidades que não permitem seu enquadramento na hipótese apreciada pela Decisão n° 519/96 Plenário. Cabe, contudo, tecer algumas considerações acerca do caso concreto ora em exame.
Inicialmente observo que o excesso decorreu de parcelas consideradas excluídas do teto
constitucional pela entidade, por terem sido consideradas de caráter indenizatório. Nesse mesmo
exercício (1992), este Tribunal, ao responder consulta apresentada pela Secretaria de Controle Interno do
antigo Ministério da Economia Fazenda e Planejamento - MEFP, firmou entendimento de que deveriam
ser excluídas do cálculo do limite máximo de remuneração apenas as parcelas legalmente autorizadas e
aquelas de caráter indenizatório. Esclareceu mais, na oportunidade, que as vantagens pagas efetivamente
nas empresas e que integram o salário do empregado para fins de desconto previdenciário, tributação de
imposto de renda e incorporação de aposentadoria, possuem natureza salarial e não indenizatória
(Decisão n° 117/92-Plenário, Ata n° 13/92).
Nessa mesma assentada, o órgão consulente já alinhava uma série de parcelas que as
entidades consideravam excludentes do teto remuneratório, sob o argumento de considerarem tais verbas
de natureza indenizatória. Somente nessa ocasião esta Corte pronunciou-se de forma definitiva sobre a
questão. Chamo a atenção, entretanto, que os excessos aqui questionados se deram no mesmo exercício
em que foi respondida a Consulta submetida a este Tribunal, o que, a meu ver, já prevaleceria como
atenuante para o excesso remuneratório verificado.
Observo, contudo, que o exercício sob exame sofreu modificações no que concerne à área
de pessoal. Em Sessão de 29.08.96, o Supremo Tribunal julgou procedente Ação Direta de
Inconstitucionalidade (DJ de 22.11.96), para declarar a inconstitucionalidade do art. 251 da Lei n°
8.112/90, o que significou o enquadramento do pessoal do BACEN no regime estatutário, com efeito
financeiro retroativo à 01.01.91.
Após a referida decisão, foi editada a Medida Provisória n° 1.535, com diversas reedições,
disciplinando a situação dos empregados da instituição e, considerando todas as implicações da mudança
de regime, o que afetou todas as vantagens anteriormente concedidas aos servidores da autarquia, sob o
regime celetista, sendo prevista a revisão dos salários recebidos desde 01.01.91.
Em cumprimento ao disposto no art. 19 e seus parágrafos da Medida Provisória 1.535
(hoje, Lei n° 9.650, de 27.05.98), consta informação no Relatório de Gestão relativo às contas do
exercício de 1997 de que, em cumprimento do § 3 0 do art. 19 desse diploma legal, foi dada quitação
mútua de toda remuneração paga pelo BACEN a seus servidores e dirigentes, face o alcance retroativo do
efeito ex tunc da decisão do STF (01.01.91 até 30.11.96). Englobando, portanto, o exercício de 1992.
Considerando a situação atípica criada com os efeitos retroativos da Decisão do Supremo
Tribunal, que provocou a revisão dos salários pagos pela autarquia, entendo oportuno que se dispense o
min-ag/01619493
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excesso remuneratório verificado nas presentes contas, mesmo porque os próprios valores apurados
podem ter sofrido alteração com sua revisão.
Inclinando-me para o julgamento do mérito, nesta oportunidade, devo manifestar-me
acerca de duas questões apontadas pela Unidade Técnica como objetos de determinação. A primeira diz
respeito à readmissão da funcionária Luiza Regina Zierhofer, contrariando o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal.
Relativamente a essa matéria, registro que este Tribunal já se pronunciou sobre caso
análogo ocorrido no Banco do Brasil, tendo a entidade, na ocasião, argumentado que a readmissão se deu
sem cumprimento de novo concurso público, com base em normas internas do Banco que ainda não
haviam sido questionadas, tendo se entendido à época que a exigência de concurso público fora satisfeita
quando da contratação inicial do empregado. Esta Corte acolheu os argumentos expendidos, e decidiu
por determinação ao BB no sentido de que adotasse as providências cabíveis para revogar as normas
internas que autorizavam a readmissão de empregados desligados do Banco (Decisão n° 416/96 Plenário, Ata n° 28/96). Penso que deva ser dado o mesmo tratamento ao presente caso, dispensando-se
a determinação, haja vista informação da entidade de que já suspendeu a aplicação do dispositivo interno
que previa tal readmissão, pois que agora, estando os empregados sujeitos à Lei n° 8.112/90, essa hipótese
encontra-se definitivamente afastada.
No que concerne à transferência de recursos extraordinários à Fundação Banco Central de
Previdência Privada, com fundamento no Voto BCB n° 377/89, o assunto foi exaustivamente tratado nas
contas da entidade relativas ao exercício de 1990, das quais fui Relator, sendo considerada dirimida a
questão por este Plenário, consoante Acórdão n° 118/98-TCU-Plenário, Ata n° 34.
Quanto às demais falhas apontadas no item 3 do Relatório precedente, entendo que devam
constar como ressalvas às presentes contas.
Ante o exposto, com as devidas vênias por divergir do Ministério Público, VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

09 de

setembro de 1998.

PALADINI GHISI
inistro-Relator
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Proc. TC-016.194/93-4
Prestação de Contas
PARECER
Trata-se de Prestação de Contas do Banco Central do Brasil - BACEN, relativa ao
exercício de 1992.
Pelas razões expendidas na instrução de fls. 225 a 228, entendemos que as justificativas
apresentadas pelos responsáveis não afastaram a irregularidade relativa ao excesso de remuneração.
Não se vislumbra, in casu, a situação que ensejou, por parte deste Tribunal, a dispensa
do recolhimento dos valores recebidos em excesso de que tratam, v.g., a Decisão n° 519/96-Plenário,
o Acórdão n° 354/96-1 3 Câmara e o Acórdão n° 15/97-Plenário.
A esse respeito, convém lembrar que o Tribunal de Contas da União, em Sessão
Plenária de 21.8.96, adotando posicionamento defendido pelo Exmo. Ministro Bento José Bugarin,
decidiu dispensar o recolhimento das parcelas que excederam o limite fixado, "em decorrência da
incompatibilidade entre a data-base dos empregados da estatal e o reajuste da remuneração do
Ministro" (TC n° 005.842/95-6, Decisão n° 519/96, Ata n° 33/96 - Plenário).
No caso do mencionado processo, relativo aos excessos de remuneração verificados
na ELETROSUL, verificou-se estarem concentrados nos meses de novembro e dezembro. Não foi
por outro motivo que o Ministro-Relator Bento José Bugarin assim se pronunciou:
"Mais que isso, chamo a atenção para a incompatibilidade entre as diversas datas-base
dos empregados das empresas estatais e o reajuste da remuneração dos servidores públicos e, em
especial, do Ministro de Estado.
Em decorrência disso, muitas empresas apresentaram excesso remuneratório nos meses
de novembro e dezembro, que eram os meses em que a remuneração do Ministro estava em níveis
baixos e coincidentemente as estatais apresentavam os seus picos salariais em virtude das datas-base
terem recém acontecido."
Os demonstrativos comprovam sobejamente que os excessos de remuneração dos
responsáveis ocorreram em todos os meses do ano de 1992, exceto em agosto, o que caracteriza
situação diversa da que ensejou a dispensa do recolhimento dos excessos pela Decisão n° 519/96
e Plenário, pelo Acórdão n° 354/96-1a Câmara e pelo Acórdão n° 15/97-Plenário.
Assim, perfilhamos entendimento da instrução de fls. 225 a 228, no sentido da rejeição
das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis.
A Sra. Diretora de Divisão, contudo, "considerando as demais ocorrências apontadas
nos presentes autos (instrução fls. 89/97), e considerando, sobretudo, a mácula que a rejeição da
defesa ora apresentada traria a estas contas",manifesta pela regularidade com ressalva das contas.
Já a Sra. Secretária de Controle Externo, como argumentos para a regularidade com
ressalva das contas, sustenta a ausência de má-fé dos responsáveis, que as demais falhas são de
caráter formal e que não ficaram evidenciados danos ao Erário decorrentes de desvio de recursos,
locupletação ou desfalque, propondo, também, determinação ao BACEN para que obtenha o
ressarcimento dos valores referentes ao excesso de remuneração.
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Cabe verificar, inicialmente, que as propostas de mérito das Sras. Secretária de Control(
Externo e Diretora de Divisão não fazem referência ao acatamento ou não das razões de justificatiu
apresentadas pelos responsáveis. O motivo é que, embora reconheçam que tais argumentos de defesa
não mereçam prosperar, suas proposições não são no sentido de sua rejeição.
A questão, para este representante do Ministério Público, é simples: a) há o dano ac
Erário, ainda que não decorrente de locupletação ou desfalque; b) citados, os responsáveis nãc
recolheram os valores devidos, mas apresentaram justificativas que são insuficientes para elidir a:
irregularidades relativas ao excesso de remuneração; c) assim sendo, mormente por persistir o débito
entendemos que o Tribunal deva rejeitar as alegações de defesa apresentadas, fixando novo prazc
para o recolhimento da dívida.
O argumento da Sra. Diretora de que a rejeição pode trazer reflexos às contas não pode
ser aceito. Se a irregularidade ocorreu e o débito subsiste, não há motivo para excepcionalizá-las.
afastando a possibilidade de serem maculadas pelo fato.
Ademais, uma vez rejeitada a defesa e fixado novo prazo para recolhimento, caso os
responsáveis o efetivem, bastante razoável seria aplicar o disposto no art. 12, § 2°, da Lei n° 8.443/92.
com o conseqüente julgamento pela regularidade com ressalva das contas.
Convém esclarecer que há a possibilidade de que sejam julgadas irregulares as contas.
não as do Banco Central do Brasil, mas sim as desses oito responsáveis, ou mesmo as de alguns
desses oito responsáveis.
Note-se que, de acordo com o art. 71, inciso II, da Constituição Federal e com o art.
1°, inciso I, da Lei n° 8.443/92, são julgadas as contas dos administradores e não as dos órgãos e
entidades, servindo a denominação "contas do Banco Central do Brasil", por exemplo, para exprimir,
em síntese, que as contas se referem aos gestores da Entidade.
Não seria demais, portanto, com as escusas à Sra. Diretora de Divisão, julgar irregulares
as contas dos administradores ou de alguns dos administradores do BACEN.
Mesmo concordando com a instrução no que se refere à rejeição das alegações de defesa
dos responsáveis, somos de entendimento que a determinação proposta no item "b" de sua conclusão
deve ser efetivada quando da decisão definitiva das contas.
Por todo o exposto, opinamos por que sejam rejeitadas as alegações de defesa, relativas
aos excessos de remuneração percebidas de abril de 1992 a dezembro de 1992, dos Srs. Francisco
Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Pedro Luiz Bodin de
Moraes, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Emílio Garófalo Filho, João Heraldo dos Santos Lima
e Gustavo Laboisière Loyola, fixando novo e improrrogável prazo para recolhimento aos cofres do
BACEN das importâncias impugnadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos devidos
acréscimos legais a partir do mês de recebimento de cada parcela até a data do efetivo recolhimento.
Ministério Público, em 16 de abril de 1997.

. -

aldo Alveá.Caldas
Procurador
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ACÓRDÃON°

1 2 8 /98-TCU - Plenário

1. Processo TC n°016.194/93-4 (Anexos: TCs: 000.384/90-9; 023.075/92-9; 025.668/92-7; 000.048/93-3)
2. Classe de Assunto: IV- Prestação de Contas
3. Responsáveis: Presidentes: Francisco Roberto André Gros (período de 01.01 a 11.11.92) e Gustavo
Jorge Laboissiere Loyola (período de 12.11 a 31.12.92); Diretores: Luiz Nelson Guedes de Carvalho;
Pedro Luiz Bodin de Moraes; João Heraldo dos Santos Lima; Cincinato Rodrigues de Campos; Armínio
Fraga Neto e Gustavo Jorge Laboissiere Loyola (período de 01.01 a 11.12.92).
4. Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
7. Unidade Técnica: 7a Secex
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Banco Central do
Brasil, relativa ao exercício de 1992;
Considerando que a Secretaria de Controle Interno emitiu certificado no sentido da
regularidade com ressalvas das presentes contas;
Considerando que a questão relativa ao excesso de remuneração de que tratam os autos
sofreu modificações a partir da Decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo alcance remonta a 01.01.91;
Considerando que foi procedida a revisão da remuneração paga pelo Banco, desde
01.01.91, tendo sido dada quitação mútua de toda remuneração paga pelo Banco Central a seus servidores,
dirigentes e ex-dirigentes, nos termos do art. 19, § 3 0 , da Lei n° 9.650/98, conforme consta em Relatório
do BACEN relativo às contas da entidade de 1997;
Considerando que restou como ressalvas às presentes contas apenas o fato relativo aos
procedimentos licitatórios;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, em:
julgar regulares, com ressalvas, as presentes contas, dando-se quitação aos responsáveis;
determinar à entidade que observe rigorosamente as disposições contidas na Lei n° 8.666/93,
realizando tempestivamente os processos licitatórios, de forma a evitar contratações em caráter
emergencial com dispensa de licitação.
9. Ata n° 37/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi

(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães
da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Humberto Guimarães Souto.

ADHE R P ADINI GHISI
Ministro Relat

HOMERO SANTOS
Presidente
Fui presente:
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1- RELATÓRIO
GRUPO II— Classe IV - Plenário
TC- 018.212/95-6
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão: Centro Técnico Aeroespacial
Responsável: Newton Mona de Andrade Filho
Ementa: Relatório de Auditoria convertido em Tomada de Contas
Especial pela Decisão n° 197/97-Plenário. Apurada a
responsabilidade, bem como o valor do débito. Responsável
recolheu parte do débito antes da citação. Citado, promoveu o
recolhimento do saldo residual, liquidando totalmente o débito.
Reconhecida a boa-fé do responsável. Contas julgadas regulares
com ressalva e quitação.
Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial determinada pela Decisão n° 197/97TCU-Plenário (subitem 8.1), que converteu os autos referentes à auditoria realizada no Centro Técnico
Aeroespacial — CTA, na área de licitações e contratos, abrangendo o período de 01.06.94 a 31.10.95,
objetivando apurar as datas e respectivos responsáveis pelos pagamentos efetuados a título de multas, à
conta do contrato firmado com a empresa Núcleo Limpeza Industrial e Locação de Mão-de-Obra S/C
Ltda. relativo ao Convite n° 553-CTA/94.
Ciente da Decisão, a Equipe do Ministério da Aeronáutica, responsável pelo levantamento
das informações determinadas, imputou a responsabilidade pelos pagamentos indevidos ao Sr. Newton
Morta de Andrade Filho, ordenador de despesa à época da ocorrência dos fatos.
O quadro a seguir mostra os montantes pagos a título de multa e as respectivas datas:
Valor (R$)
1.031,65
3.301,31
390,94
5,02
3.401,82
306„23
603,99
2.555,47
2.555,47
395,48

.

Data
11.11.94
25.11.94
22.02.95
02.03.95
23.03.95
27.03.95
26.04.95
09.05.95
10.05.95
29.05.95

A equipe da Aeronáutica promoveu a atualização monetária do débito, apurando, em
31.07.97, o valor de R$ 22.773,29, correspondente a 25.003,61 UFIR, que foi recolhido pelo responsável,
consoante DARF inserido à fl. 112.
No entanto, verificou-se que os cálculos efetuados pela Aeronáutica estavam incorretos,
tendo a Unidade Técnica refeito os cálculos e sugerido a citação do responsável para que apresentasse
alegações de defesa ou recolhesse o valor residual, correspondente a 2.575,11 UFIR.
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Procedida a citação, nos termos por mim autorizada, o responsável recolheu o valor de R$
2.462,68, em 26.12.97, conforme DARF à fl. 333.
Após verificar que o débito foi totalmente quitado, a 3 8 SECEX, propõe, em pareceres
uniformes, que as contas sejam julgadas irregulares e que seja dada quitação ao responsável, arquivandose o presente processo.
0 Ministério Público, representado pelo Procurador Dr. Marinus Eduardo De Vries
Marsico, manifesta-se de acordo com a proposta da Unidade Técnica.
É o relatório.
II— VOTO
Observo que o responsável, assim que tomou ciência da irregularidade dos pagamentos
efetuados à empresa Núcleo — Limpeza Industrial e Locação de Mão-de-Obra S/C Ltda., a título de
multas, comprometeu-se a recolher o valor apurado pela Equipe do Ministério da Aeronáutica, conforme
documento de fl. 110, o que efetivamente ocorreu, consoante DARF de 31.07.97 e 26.12.97.
Destaco que o pagamento de 31.07.97 ocorreu logo que se apurou o valor devido. Já a
quitação do saldo remanescente ocorreu após o responsável tomar conhecimento de que o valor
inicialmente recolhido não liquidava totalmente a dívida.
Assim, considerando que o responsável recolheu o valor atualizado, no prazo fixado,
entendo que milita em favor do ex-gestor a boá-fé, aplicando-se à espécie o disposto no art. 153, §§ 4 0 e
5 0 , do Regimento Interno do Tribunal, que dispõe:
"§ 4° Reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado
monetariamente sanará o processo, se não houver sido observado outra irregularidade nas contas.
§ 5° Ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, o Tribunal julgará as contas regulares
com ressalva, dando-se quitação ao responsável."
Assinalo que consta da Decisão n° 197/97-Plenário, determinação, entre outras, ao Centro
Técnico Aeroespacial para "precaver-se, quando da elaboração de instrumentos convocatórios ou
contratuais, quanto à inclusão ou omissão de cláusulas que levem a situações economicamente lesivas à
Administração, tais como a previsão de multas contra a própria Administração ou a aceitação de correção
monetária com periodicidade inferior à anual (art. 28 da Lei n° 9.065/95, que manteve inalterada a
redação do mesmo artigo da Medida Provisória n° 566/94)".
Registro, que em cumprimento ao determinado, o Diretor do CTA, conforme consignado a
fl. 108, estabeleceu que os editais, normas de convites e contratos decorrentes viessem a ser examinados e
aprovados por órgão de assessoria jurídica da administração, de forma a evitar ocorrências congêneres,
conforme preconiza o parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93; e que todas as peças dos processos
administrativos sejam revistos pela Seção de Controle do Agente de Controle Interno, de forma a verificar
a legitimidade, a legalidade e a economicidade dos atos e fatos administrativos praticados, na forma das
disposições do art. 22 do Regulamento de Administração da Aeronáutica, de 01.09.96, com vistas a
detectar e sanar qualquer impropriedade porventura ainda existente.

2

-24-

to

o

Tribunal de Contas da União

:n
ente . , dO
sect etat

IC*

Ante o exposto, e com as devidas vênias por dissentir da Unidade Técnica e do Ministério
Público, 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

09 de

setembro 1998.
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ACÓRDÃON°

129 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 018.212/95-6
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
Responsável: Newton Motta de Andrade Filho
Órgão: Centro Técnico Aeroespacial - CTA
Vinculação: Ministério da Aeronáutica
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 3a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade do Sr. Newton Mona de Andrade Filho, instaurada em razão de pagamentos indevidos
efetuados, a título de multa, à empresa Núcleo Limpeza Industrial e Locação de Mão-de-Obra S/C Ltda.
na execução do contrato relativo ao Convite n° 553/94;
Considerando que, apurado o valor da divida pela Unidade Gestora, o responsável efetuou
o pagamento;
Considerando que, citado para recolher a diferença ou apresentar alegações de defesa, o
responsável recolheu o valor residual no prazo fixado;
Considerando que não se verificou má-fé, tampouco locupletamento por parte do
responsável;
Considerando a jurisprudência do Tribunal sobre a matéria;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23 , inciso II da Lei n° 8.443/92, em julgar as presentes
contas regulares com ressalva, dando-se quitação ao responsável ante o recolhimento integral da dívida.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:

11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães
da Rocha e Benjamin Zymler.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-004.919/95-5
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsáveis: Torquato Fernando Lima e Maria Ilca Castro Lemos
Diniz
Órgão: Secretaria da Receita Federal - SRF
Ementa: Auditoria realizada na área de licitações e contratos.
Diligência. Audiência. Razões de justificativa satisfatórias no
tocante à contratação da Xerox do Brasil Ltda. para serviços de
locação do equipamento Publicadora Digital Docutech 135 e
insuficientes quanto à liquidação de Nota Fiscal Fatura com
inobservância do disposto no art. 63 da Lei n° 4.320/64, em face da
inexistência de controles na utilização do mencionado
equipamento. Contas da Secretaria da Receita Federal julgadas
regulares com ressalva em Sessão da la Câmara de 28.01.97.
Responsável integra o Rol de Responsáveis do Órgão.
Impossibilidade de aplicação da multa prevista no inciso II do art.
58 da Lei n° 8.443/92. Solicitação ao Ministério Público para que
examine a possibilidade de interpor Recurso de Reconsideração
contra a Decisão adotada no referido processo de contas.
Determinações à Secretaria da Receita Federal. Determinação à
SEGECEX.

Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Secretaria da Receita Federal,
abrangendo a área de licitações e contratos administrativos, tendo restado constatada a ocorrência de
diversas irregularidades na contratação da firma Xerox do Brasil para serviços de locação do equipamento
Publicadora Digital Docutech 135, para produção de documento, incluindo assistência técnica,
conservação e reposição de peças e fornecimento de toner, tanto na fase de licitação quanto na execução
do respectivo contrato. Restou constatada, também, a inobservância da obrigatoriedade de apresentação da
documentação comprobatória de regularidade relativa à Seguridade Social, na contratação da firma
Digital Equipament do Brasil Ltda. com inexigência de licitação.
Em Sessão Plenária de 19.07.95, submeti ao Plenário o presente processo, oportunidade
2.
em que foi aprovada a Decisão n° 343/95 - Plenário, no sentido de:
"8.1. determinar, nos termos do art. 194, III, do Regimento Interno, a promoção de audiência
prévia do Sr. Torquato Ferreira Lima, para que, na qualidade de ordenador de despesas do Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF e
Coordenador-Geral de Programação e Logística da Secretaria da Receita Federal, apresente razões de
justificativa quanto a:
8.1.1. contratação de serviços de locação de máquina publicadora Docutech DT 135, da Xerox
do Brasil Ltda, arrimada no `caput' do art. 25 da Lei n° 8.666/93, sem que esteja comprovada a
necessidade de máquina com aquelas especificações, bem como da inviabilidade de competição para a
espécie;
8.1.2. realização de pagamentos à Xerox do Brasil Ltda relativos à Fatura n° 31 (Processo
10168.000650/95-59), onde foi discriminada quantidade de cópias impossível de ser produzida no
tempo a que se referia, à vista da conjugação dos seguintes fatores: capacidade de produção da
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máquina, número de servidores habilitados a operarem a referida máquina e jornada de trabalho dos
mesmos servidores;
8.1.3. liquidação de despesa relativa à fatura n° 43, também da Xerox do Brasil Ltda, onde o
número de cópias nela discriminada era impossível de ser produzido, pelos mesmos motivos constantes
do item 8.1.2 retro;
8.1.4. inobservância do disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64, por ocasião da
liquidação das despesas referentes às Notas Fiscais Faturas IN 31 e 43, de emissão da Xerox do Brasil
Ltda, uma vez que não foi feita com base em documentos habéis ou verificada a efetiva prestação dos
serviços, e, ainda, que a Fatura referente ao mês de fevereiro/95, emitida em 10.03.95, foi atestada pela
servidora Maria Ilca Castro Lemos Diniz, que havia deixado aquela Unidade em 15.02.95;
8.2. determinar, nos termos do art. 194, III, do Regimento Interno, a promoção de audiência
prévia da Sra. Maria Ilca Castro Lemos Diniz para que, na qualidade de servidora designada
representante da Administração responsável pelo acompanhamento da execução do contrato de locação
do equipamento 'Publicadora Digital Docutech 135', firmado com a Xerox do Brasil Ltda, apresente
razões de justificativa quanto à inobservância do disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64, por
ocasião da liquidação das despesas constantes das Notas Fiscais Faturas n's 31e 43, uma vez que o
'atesto' não se arrimou na verificação do efetivo número de cópias produzidas, bem assim face à
irregularidade de seu 'atesto' aposto na Fatura relativa ao mês de fevereiro/95, emitida em 10.03.95,
ocasião em que oficialmente já se encontrava desligada da Unidade;
8.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria da Receita Federal encaminhe ao
Tribunal os seguintes elementos;
8.3.1. esclarecimento sobre a(s) data(s) em foi iniciada ('zerada) ou, se for o caso, reiniciada a
contagem de cópias procedida pelo sistema medidor da publicadora digital Docutech 135, fazendo-se
acompanhar da respectiva documentação comprobatória;
8.3.2. cópia da Nota Fiscal Fatura de emissão da Xerox do Brasil Ltda, em cobrança relativa
ao mês de março de 1995, quanto à máquina Docutech;
8.3.3. cópia das Faturas de Serviço (FS) nos 0188319, 0188316 e 0188317, emitidas pela
Xerox do Brasil Ltda, posteriormente substituídas pelas Notas Fiscais n's 031 e 043;
8.3.4. documentos que comprovem ser a publicadora Docutech 135 o único equipamento
capaz de atender às necessidades daquela Secretaria."
Atendidas a diligência e as audiências expedidas, procedeu a r SECEX ao exame dos
3
elementos encaminhados, apresentando, no âmbito daquela Unidade Técnica, pareceres dissonantes.
No tocante às razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Torquato Fernando Lima,
4.
concluiu a instrução, em síntese, nos termos a seguir expostos:
não restou comprovada a necessidade da contratação de locação de um equipamento com
as características da Publicadora Digital Docutech 135, da Xerox, haja vista que o responsável não
encaminhou qualquer elemento objetivo que possibilitasse ao Tribunal concluir que, de fato, o serviço a ser
executado pelo SIJUT/SEINF/SRF estaria a requerer tal tipo de equipamento;
- tampouco restou comprovada a inviabilidade de competição para tal contratação, pois, se
dispusesse a SRF de elementos objetivos, no que concerne às suas necessidades, poderia, nos termos do
Decreto n° 1.070/94, elaborar edital para contratação, tendo como critério de seleção "técnica e preço";
a SRF não conseguiu demostrar, em momento algum, quais seriam as particularidades do
serviço pretendido, para, então, poder afirmar que somente o equipamento ofertado pela Xerox atenderia
ao interesse público. Logo, a situação de inexigibilidade de licitação prevista no caput do art. 25 da Lei n°
8666/93 não seria aplicável, pois exige o reconhecimento de que a competição é inviável entre os
ofertantes porque, no caso, somente um prestador de serviços possuiria condições de atender o interesse
público em decorrência das peculiaridades do objeto contratual pretendido pela Administração. Assim, a
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peculiaridade do serviço pretendido pela SRF é que deveria nortear a questão e não a peculiaridade do
equipamento a ser utilizado para a prestação desse serviço;
- permaneceu sem comprovação a realização do volume de serviços constante na NFF n°
31, referente ao número de impressos no mês de janeiro de 1995, em quantidade impossível de ser
produzida no período em discussão, dada a capacidade de produção da máquina, o número de servidores
habilitados à sua operação e a respectiva jornada de trabalho,
a simples informação de que mais do que dois servidores estariam habilitados a operar o
equipamento, e que no mês de janeiro de 1995 foram realizadas 68 horas-extras, aliado ao volume
acentuado de trabalhos em atraso para impressão, não justifica o número excessivo de impressos, uma vez
que nada foi quantificado, não permitindo ao Tribunal concluir acerca da matéria;
com as justificativas apresentadas, não é possível concluir se o que foi faturado pela Xerox
no mês de janeiro de 1995 corresponde efetivamente à realidade, pois a SRF não dispunha de qualquer
tipo de controle sobre o serviço produzido,
apesar de não ter ocorrido a liquidação da NFF n° 43, emitida para cobrança dos serviços
relativos ao mês de fevereiro de 1995, também com número elevado de cópias excedentes, o
questionamento feito pela responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, posteriormente à
realização de auditoria por este Tribunal em março de 1995, parece inexplicável, uma vez que se deu
vários dias após a aposição de seu próprio "atesto" no referido documento;
tal questionamento não se suporta, tampouco, em elementos objetivos, tais como
anotações sistemáticas do número de cópias extraídas feitas pela SRF e leitura do mecanismo contador de
cópias do equipamento no início e final de cada mês,
- as justificativas apresentadas para a inobservância do disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n°
4.320/64, quando da liquidação das NFF n's 31 43, uma vez que não foi feita com base em documentos
hábeis, nem tampouco foi verificada a efetiva prestação dos serviços, e para o fato de que a NFF n° 43
havia sido atestada por funcionário que não mais integrava os quadros da SRF/BSB na respectiva data,
não trazem qualquer elemento plausível para que sejam reconsideradas as situações constatadas e relatadas
por ocasião da auditoria;
- a ausência de controles efetivos por parte da SRF, com relação às cópias faturadas,
ensejava que o processo de liquidação da despesa tivesse como suporte apenas os relatórios obtidos no
próprio equipamento, portanto sem qualquer tipo de confronto por parte da SRF. Aliás, a precisão dos
registros obtidos a partir do equipamento não eram de todo confiáveis, haja vista ter ocorrido erro em tais
leituras, inclusive com substituição de faturas anteriormente emitidas.
Quanto às razões de justificativas encaminhadas pela Sra. Maria Ilca Castro Lemos Diniz,
registra a instrução que são idênticas às apresentadas pelo Sr. Torquato Fernando Lima para o mesmo item
de audiência.
Por fim, no tocante ao atendimento à diligência feita à SRF, a instrução ressalta que aquela
Secretaria não conseguiu demonstrar, mediante a apresentação de elementos objetivos, que a Publicadora
Digital Docutech 135 era o único equipamento capaz de atender às suas necessidades.
7

Em conclusão, propõe a Analista encarregada da instrução:
"a — rejeição das razões de justificativa apresentadas quanto às situações questionadas;
b — aplicação de multa aos responsáveis Torquato Ferreira Lima, ex-ordenador de despesas do
FUNDAF e Coordenador Geral de Programação e Logística da SRF, e Maria Ilca Castro Lemos Diniz,
servidora responsável pelo acompanhamento da execução do contrato com a Xerox do Brasil Ltda ,.
c — determinação à Secretaria da Receita Federal para que adote imediatamente mecanismo de
controle eficaz sobre a quantidade de cópias extraídas por meio da máquina Publicadora Docutech 135
e mantenha estrita observância ao disposto no § 3° do art. 195 da Constituição Federal, no inciso I do
3
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art. 47 da Lei n° 8.212/91, bem como na Decisão TCU n° 705-Plenário-Ata n° 54/94 — TC n°
020.032/93-5."
O Diretor de Divisão acrescenta às considerações da Analista que "Copiadoras comuns
utilizadas em conjunto com outros equipamentos, tais como, microcomputador, scanner e impressora,
certamente, atenderiam plenamente aos fins almejados pela SRF, provavelmente com menores custos",
ressaltando, em seguida, que não ficaram comprovados nos autos os requisitos exigíveis para a
inexigibilidade de licitação. Assim, no seu entender, "o contrato resultante, firmado com a indevida
inexigência do processo licitatório, é ilegal, devendo, portanto, ser anulado".
Diante de tal entendimento, propõe o Diretor de Divisão que seja fixado prazo razoável
para que a SRF promova anulação do contrato firmado, determinado à SRF: que, durante o referido prazo,
adote mecanismo eficaz de controle sobre a quantidade de cópias extraídas; que promova nova
contratação por meio de processo licitatório; que observe o disposto no § 3° do art. 195 da Constituição
Federal, no inciso I do art. 47 da Lei n° 8.212/91 e na Decisão n° 705/ 94 — Plenário; e que sejam adotadas
as medidas sugeridas pela instrução e as constantes das alíneas "a" e "h" do item 7 retro.
O parecer da Secretária de Controle Externo, dissonante do apresentado pelo Diretor de
Divisão, é no sentido de acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Torquato Fernando Lima,
com relação ao item 8.1.1 da Decisão n° 343/95 — Plenário e rejeitar aquelas apresentadas pelo
mencionado senhor e pela Sra. Maria Ilca Castro Lemos Diniz para os itens 8.1.2, 8.1.4 e 8.2 da mesma
deliberação, com aplicação, a ambos, da multa prevista no art. 220, inciso II, do Regimento Interno, por
inobservância do art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93, e, consequentemente, pela ausência de controle.
Propõe, ainda, a formulação da determinação indicada na alínea "c" do item 7 retro.
Funda-se o entendimento da Sra. Secretária, em contraposição àquele apresentado pelo Sr.
Diretor e mencionado no item 8 retro, no seguinte:
"Dada a característica da publicadora digital, onde está agregado todo o processo de produção ou
seja, criação, programação, alimentação, impressão, acabamento, e ainda que o mesmo trabalha com
outros dados contidos em disquetes formatados em DOS nos PCs IBM e compatíveis; que o usuário,
através de Rede, pode comandar a publicação do seu trabalho, temos que há uma redução de tempo na
produção, na manutenção, que resulta em um ganho de produtividade e qualidade, e consequentemente
num custo mais baixo.
Sendo a publicadora em questão fabricada no exterior, e sem similar de fabricação nacional,
parece-nos que o enquadramento no art. 25 da lei n° 8.666/93 — inexigibilidade de licitação — pode ser
aceito. Ademais, o contrato de locação somente foi autorizado e assinado, após diversos pareceres
sobre a eficiência do equipamento e mediante pesquisa de preço de serviços, por máquinas de
reprodução (fls. 72/74).
No caso de novos equipamentos, não é dada à administração pública permanecer a margem dos
avanços tecnológicos da execução de serviços gráficos, da disseminação da informação. O Estado tem
que modernizar os processos de trabalho, agilizar a sua máquina, propiciar o aumento da produtividade
mediante a publicação da documentação necessária ao desenvolvimento da atividade, reduzindo custo e
tempo com a utilização de novas tecnologias, sob pena de ficar, mais trinta anos, estagnada no tempo e
no espaço."
É o Relatório.
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II - VOTO

A presente auditoria integrou plano especial levado a efeito no ano de 1995, com
abrangência específica na área de licitações e contratos administrativos, tendo sido realizada na Secretaria
da Receita Federal
Com base em análise prévia a partir dos registros constantes no Sistema Integrado de
2
Administração Financeira — SIAFI, a equipe responsável pelo trabalho selecionou três processos para
exame "in loco".
O primeiro, e que suscitou as audiências determinadas nos autos, refere-se à contratação,
por inexigibilidade de licitação, da Xerox do Brasil Ltda. para a prestação de serviços de locação do
equipamento Publicadora Digital Docutech 135, para produção de documento, incluindo assistência
técnica, conservação e reposição de peças e fornecimento de toner, bem como, treinamento aos
operadores indicados pela SRF.
Os demais são referentes à contratação da Digital Equipament do Brasil Ltda., por
inexigibilidade de licitação, um para prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, ajustes e
atualização de "softwares", e o outro para manutenção/assistência técnica em "hardware", sem que fosse
precedida da verificação da regularidade com a seguridade social, conforme previsto no § 3 0 do art. 195 da
Constituição Federal e no art. 47, inciso I, da Lei n°8.212/91.
No que concerne à contratação da Xerox do Brasil Ltda., duas questões foram
exaustivamente discutidas até o momento, tendo sido, inclusive, objeto de audiência do Sr. Torquato
Fernando Lima, signatário do respectivo contrato e então Coordenador-Geral de Programação e Logística
da SRF: ausência de justificativas para a necessidade de equipamento com as características do aqui
mencionado e consequente impossibilidade de definir o objeto como singular, determinando, assim, que
fosse viável a competição, e injustificado e excessivo número de cópias produzidas nos meses de janeiro e
fevereiro de 1995, sem qualquer controle que pudesse comprovar a efetiva realização do serviço. Registrei se, a propósito, que a grafia correta do nome do Coordenador-Geral de Programação e Logística da SRF é
Torquato Fernando Lima e não Torquato Ferreira Lima, como constou, inclusive, do item 8.1 da Decisão
n° 343/95 — Plenário.
Temos, pois, que o ponto principal a ser discutido diz respeito à definição do serviço
pretendido para fins de verificação da possibilidade de instauração de procedimento licitatório. Portanto,
para que seja possível concluirmos sobre o tema, busco razões nos esclarecimentos enviados pelo Sr.
Torquato Fernando Lima e pelo Secretário da Receita Federal para as respectivas audiência e diligência
expedidas pelo Tribunal, conforme a seguir exponho.
Ambos tecem considerações acerca das alternativas que vinham sendo buscadas para
7
operacionalizar, a contento, a disseminação permanente da legislação tributária de interesse da SRF entre
seus inúmeros servidores, nos diversos Estados da Federação. Mencionam, ainda, que, na fase das
discussões administrativas sobre o tema, optou aquele Órgão, em decisão consensual, por centralizar tal
tarefa em uma única Unidade Administrativa, que passaria a ser responsável pela organização, impressão e
distribuição das matérias de interesse.
Salienta o Sr. Torquato Fernando Lima, em suas razões de justificativa, que a contratação
8
de empresas para suprir tal necessidade teria restrições relativas à "definição prévia da quantidade de
páginas, o tipo de impressão e a periodicidade de liberação do material" E, ainda, que "determinadas
5
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publicações são de uso restrito e interno à Organização" e que a "divulgação vem sendo feita sem qualquer
regularidade, acarretando sérias dificuldades operacionais". Assim, prossegue, "alternativas para a solução
do problema foram pesquisadas e analisadas, com o intuito, ainda, de se obter melhores resultados para a
organização e o desempenho de seus servidores".
Nesse contexto, a alternativa encontrada pela SRF para satisfação do pretendido foi o
equipamento da Xerox, já por diversas vezes citado nestes autos, pois teria capacidade para executar todas
as tarefas específicas desejadas Referido equipamento supriria, ainda, os respectivos serviços gráficos
requeridos.
Vê-se, portanto, que os administradores da SRF partiram de estudos para definir suas
necessidades, concluindo sobre a forma adequada de melhor atendê-las. Logo, a definição do objeto
pretendido pelo Órgão leva a uma situação de singularidade, ou seja, são tais as suas peculiaridades
intrínsecas que entendo ser, de fato, inviável a competição. Consequentemente, o enquadramento legal é o
caput do art. 25 da Lei n° 8.666/93, como, de fato, ocorreu.
Ressalto, ainda, conforme anteriormente mencionado, que foram empreendidos estudos e
pesquisas com o objetivo de encontrar a melhor solução para as questões relacionadas à disseminação da
legislação tributária de interesse da SRF, do mais absoluto interesse do referido Órgão, haja vista que
envolve questões relacionadas com a arrecadação de tributos. Logo, o interesse público, presente de forma
marcante nas atividades desenvolvidas por aquela Secretaria, há que ser preponderantemente resguardado.
Assim, nunca é demais trazer da doutrina ensinamentos que possam fortalecer a posição adotada, como o
trecho que a seguir transcrevo da obra de Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Lia edição, p. 167:
"Antes de promover a licitação, a Administração deverá definir os contornos da prestação que
satisfará ao interesse público. Para tanto, terá de sopesar as diferenças existentes para apurar qual é o
bem ou serviço que melhor atende ao interesse público. Um bem ou um serviço nunca é idêntico a
outro pois não existem (como regra) objetos idênticos na natureza. As coisas podem ser semelhantes;
podem apresentar alguma identidade entre si quanto a certos aspectos. Mas essa identidade não é
integral e completa. Muitas vezes, o interesse público pode ser satisfeito apenas através de determinado
bem ou de serviço específico. Não há opção de escolha de outros bens ou serviços, o que elimina a
viabilidade de uma seleção.
A questão da viabilidade da licitação se entranha com o julgamento da licitação. Na fase interna, a
Administração deverá eleger os critérios para julgamento das propostas. Nessa oportunidade, poderá
concluir pela contratação direta, diante da constatação de existir um único contratante disponível
A inviabilidade da competição decorre, portanto, dos critérios adotados pela Administração para
selecionar o objeto a ser contratado e a forma de sua execução."
Com efeito, os elementos constantes nos autos demonstram que a Administração adotou os
passos preliminares mencionados no item acima, cabendo salientar que, sem sombra de dúvida, é o
administrador a pessoa dotada de maior conhecimento das situações de fato enfrentadas na gestão dos
órgãos/entidades da Administração Pública, devendo, pois, a eles ser reservada a escolha das formas de
—
melhor se desincumbirem de seus papéis
Assim, registrando que o serviço em comento também envolve questões relacionadas à
manutenção do sigilo de algumas informações tributárias e concordando com a Sra. Secretária da 7'
SECEX, entendo justificada a contratação por inexigibilidade de licitação da Xerox do Brasil Ltda.
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Os demais pontos da audiência do Sr. Torquato Fernando Lima referem-se à execução do
contrato aqui mencionado, em especial no tocante à realização de pagamentos à contratada pelos serviços
executados no mês de janeiro de 1995 em volume impossível de produção, em face da conjugação dos
fatores capacidade de produção da máquina, número de servidores habilitados à operação e respectivas
jornadas de trabalho; liquidação de despesas relativa ao mês de fevereiro nas mesmas condições do mês
anterior; e inobservância do disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64, quando da liquidação das
faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1995, uma vez que não foi feita com base em
documentos hábeis ou verificada a efetiva prestação de serviços.
Com relação ao volume de impressos produzidos no mês de janeiro de 1995, a Unidade
Técnica sustenta, em todos os seus pareceres, que não foi apresentado qualquer controle que permitisse
aferir a veracidade do número apresentado pela Xerox do Brasil Ltda., na respectiva fatura. Diante de tal
incerteza e simulando possíveis quantitativos de impressos no mês auditado, conclui por ser inadmissível
aceitar-se as justificativas encaminhadas pelo Sr. Torquato, entendimento que acompanho pelas razões a
seguir expostas.
Mencionado senhor tenta demonstrar em suas justificativas que o equipamento teria
16
capacidade para realizar o serviço cobrado, que havia demanda reprimida para tal, que havia pessoas
habilitadas a operar o equipamento, fazendo-o, inclusive, em horas-extras, bem como que houve a
realização de serviços em finais de semana. Todavia, não apresenta controles que efetivamente comprovem
que tenha sido impresso o volume cobrado pela Xerox, o que inviabiliza a comprovação do serviço
produzido

•

Aliás, durante os trabalhos de auditoria, a equipe, com o objetivo de aferir o desempenho
do equipamento nos meses de janeiro e fevereiro de 1995, além de buscar identificar se havia controles
efetivos sobre a quantidade de impressos produzidos, solicitou os relatórios gerenciais que contivessem
informações acerca da produtividade da Publicadora Digital Docutech 135, recebendo, em resposta,
documento relacionando diversas publicações copiadas/encadernadas na mencionada Publicadora Consta,
contudo, no mesmo expediente, que parte da produção dos referidos meses não foi objeto de qualquer
controle por parte da unidade que solicitou o trabalho, nem tampouco pela que o executou, não tendo sido
feita qualquer anotação sobre o número de páginas produzidas.
Percebe-se, portanto, que, de tudo o que consta nestes autos, o equipamento em foco tem
capacidade para produzir volume de impressos em quantidade superior ao que efetivamente foi observado.
E, ainda, que, se adotadas jornadas de trabalho ininterruptas de 8 horas, em horários diferentes, para os
dois funcionários habilitados a operar a máquina, poderia ter sido realizado o volume de serviço cobrado.
Todavia, o cerne da questão reside no fato de que não obteve êxito o responsável no que toca à
comprovação de que a SRF detinha total controle sobre os trabalhos solicitados com utilização do
equipamento em foco, e no que toca ao controle efetivo do número de impressos produzidos no mês de
janeiro. Para que restasse demonstrado que o valor cobrado pela Xerox no referido mês referia-se
exatamente ao serviço executado, em face das constatações feitas pela equipe de auditoria com relação à
ausência de controles, deveria ter demonstrado, por meio de provas objetivas, quais eram os controles
sobre as solicitações de serviço e que o Órgão tinha conhecimento dos impressos efetivamente produzidos.
O que ocorreu foi a utilização somente do contador da máquina para fins de emissão de fatura,
salientando-se, contudo, que tal contador precisou ser zerado por duas vezes, conforme informado pela
própria SRF.
Oportuno analisar-se conjuntamente com a matéria acima outro tópico da audiência,
referente ao descumprimento dos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64, conforme mencionado no item 14 do
presente Voto.
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Dispõem os mencionados artigos:
"Art. 62 — O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.
Art. 63 — A liquidação de despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 10 - Essa verificação tem por fim apurar:
I — a origem e o objeto do que se deve pagar;
II — a importância exata a pagar;
III — a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2° - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I — o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II — a nota de empenho;
III — os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço."

A afirmação feita pelo Sr. Torquato Fernando Lima de que a própria Nota Fiscal Fatura
21.
após atestada pelo responsável pela execução do contrato seria, por si só, documento hábil para os fins do
art. 63, acima transcrito, carece de sustentação lógica. Ora, se a NFF era emitida com base no número de
impressos registrado no contador da máquina e se, na fatura relativa ao mês de fevereiro de 1995, houve o
ateste, apesar de apresentar valor absolutamente incorreto, obtido mediante leitura do referido contador,
conforme posteriormente reconhecido pela Xerox, não se pode aceitar que seja a NFF, sem qualquer tipo
de verificação, documento bastante para a competente liquidação da despesa. Deve ser ela confrontada
com os controles internos do Órgão para eventuais glosas, se for o caso, inclusive para que seja dado
cumprimento efetivo às disposições legais logo acima transcritas.
No dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra "Curso de Direito
22.
Administrativo", 5a edição, ao discorrer sobre o principio da legalidade afirma que este "é o princípio
capital para a configuração do regime jurídico-administrativo". E prossegue: "Assim, o princípio da
legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las,
cumpri-las, pô-las em prática. No Brasil, o princípio da legalidade, além de assentar-se na própria
estrutura do Estado de Direito e, pois, do sistema constitucional como um todo, está radicado
especificamente nos arts. 5°, II, 37 e 84, IV. Estes dispositivos atribuem ao princípio em causa uma
compostura muito estrita e rigorosa, não deixando válvula para que o Executivo se evada de seus
grilhões."
Assim, pelo que expus no item 21 retro, considero desobedecido o princípio constitucional
23.
da legalidade insculpido no caput do art. 37 da Carta Magna, configurando, portanto, o pagamento da
fatura relativa ao mês de janeiro de 1995 ato praticado com grave infração aos dispositivos acima
transcritos da Lei n° 4.320/64, sujeitando o Sr. Torquato Fernando Lima à multa prevista no inciso II do
art. 58 da Lei n° 8.443/92.
Com relação à Sra. Maria Ilca Castro Lemos Diniz, ressalto que era detentora da qualidade
24.
de servidora designada representante da Administração responsável pelo acompanhamento da execução do
contrato firmado com a Xerox do Brasil Ltda., e, portanto, responsável pelos atestes apostos nas Notas
Fiscais Faturas. Foi ouvida em audiência nos termos do item 8.2 da Decisão n° 343/95 — Plenário, tendo
apresentado razões de justificativa idênticas às apresentadas pelo Sr. Torquato Fernando Lima para o item
8.1.4 da mencionada deliberação. Assim sendo, cabem aqui as considerações por mim feitas no item 21 do
presente Voto. Consequentemente, entendo também ser aplicável à referida senhora a multa prevista no II
do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
8
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No que concerne às determinações propostas pela 7' SECEX, julgo-as de todo pertinentes.
Feitas estas já extensas considerações, registro que as contas da Secretaria da Receita
Federal foram julgadas regulares com ressalvas, com a formulação de determinações, em Sessão da
Câmara de 28.01.97, conforme Relação n° 05/97, inserida na Ata n° 01/97 — ia Câmara, Relator o
eminente Ministro Humberto Guimarães Souto. Oportuno salientar, ainda, que o Sr. Torquato Fernando
Lima consta do Rol de Responsáveis do referido processo, como Coordenador-Geral, no período de
01.01.95 a 06.04.95. Logo, se já julgadas regulares com ressalva as referidas contas, não cabe a aplicação
de multa aos responsáveis principais, no caso aqui tratado o Sr. Torquato Fernando Lima, bem como não
cabe também a providência prevista no art. 194, § 1 0 , do Regimento Interno.
Considero importante trazer algumas colocações sobre a situação peculiar aqui exposta,
qual seja a impossibilidade de aplicar as penalidades previstas na Lei Orgânica do Tribunal a administrador
que integra o Rol de Responsáveis de entidade jurisdicionada a esta Corte e que praticou ato de gestão
ilegítimo ou antieconômico, em razão do julgamento das respectivas contas anteriormente à apreciação de
processos de fiscalização conexos.
O processo relativo à prestação de contas da Secretaria da Receita Federal do ano de 1995
foi submetido ao Relator, pela 7' SECEX, em 1996, para julgamento de mérito quando ainda tramitava o
presente processo de fiscalização, com proposta de aplicação de multa a um dos responsáveis nas
respectivas contas. Aliás, cabe lembrar que este Relatório de Auditoria teve seus primeiros resultados
amplamente divulgados na imprensa, não cabendo admitir-se a hipótese de desconhecimento de sua
obrigatoriamente devem manter
existência, principalmente porque as Unidades Técnicas
acompanhamento dos processos conexos em tramitação. Logo, se há a possibilidade de reflexo no mérito
das respectivas contas, em especial da aplicação de qualquer das penalidades previstas na Lei n° 8.443/92
aos gestores, não devem as Secretarias de Controle Externo adotar providências com vistas ao
encaminhamento das contas para julgamento de mérito. Lembrem-se, ademais, as disposições do art. 194
do Regimento Interno que estabelecem a juntada de processos de fiscalização aos processos de contas
após apreciação daqueles para que possa então ser feito o confronto e a verificação de possíveis reflexos
no mérito das contas.
Por outro lado, diante das circunstâncias aqui presentes, duas alternativas apresentam-se
para o deslinde da questão. A primeira, concernente ao simples arquivamento destes autos, diante da
impossibilidade de aplicação de multa A segunda, por meio do interposição de recurso previsto nos arts.
32 e 33 da Lei n° 8.443/92, pelo Ministério Público, a fim de que possa efetivamente haver reflexo do ato
discutido neste processo nas contas do Sr. Torquato Fernando Lima.
Registro, por fim, que este é o terceiro caso da espécie com que se depara o meu Gabinete,
no espaço de um mês. Urge, portanto, que a SEGECEX adote providências no sentido de orientar as
Unidades Técnicas com o objetivo de evitar a ocorrência de situações como a que ora trago a este
Colegiado. Caso não seja observada a devida cautela nos processos em tal situação, ocorrerá a necessidade
de dispêndio adicional de recursos, haja vista que nova fase instrutória terá lugar, idem em relação ao
pronunciamento do Ministério Público e do Ministro-Relator, além de nova submissão ao Colegiado para
apreciação.
No que toca à aplicação de multa à Sra. Maria Ilca Castro Lemos Diniz, entendo que, na
presente ocasião, por medida de justiça, não cabe praticá-la, uma vez que o fato é o mesmo e por
estarmos diante da impossibilidade de aplicá-la ao Sr. Torquato Fernando Lima. Na hipótese de o
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Ministério Público interpor recurso, conforme mencionado no item 29 retro, poderá o Tribunal avaliar a
medida adequada a adotar.
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

09ckle

setembro de 1998.

ADHE • ■ • PALADINI GHISI
.çilinistro-Relator
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DECISÃO N°

598 /98-TCU-Plenário

Processo TC n°004.919/95-5
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsáveis: Torquato Fernando Lima e Maria Ilca Castro Lemos Diniz
Órgão: Secretaria da Receita Federal
Vinculação: Ministério da Fazenda
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1) considerar satisfatórias as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Torquato Fernando Lima
para os itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 da Decisão TCU n°343/95 — Plenário;
8.2) solicitar ao Ministério Público que verifique o interesse em interpor recurso contra a Decisão que
julgou as contas da Secretaria da Receita Federal, exercício de 1995, TC 006.442/96-0, regulares com
ressalva em Sessão da i a Câmara de 28.01.97, conforme Relação n° 05/97, inserida na Ata n° 01/97 — 1'
Câmara;
8.3) com fundamento no art. 194, inciso II, do Regimento Interno, determinar à Secretaria da Receita
Federal que adote imediatamente mecanismos de controle eficazes sobre quantidade de impressos
produzidos por meio do equipamento Publicadora Digital Docutech 135, se ainda em vigor o contrato
assinado com a Xerox do Brasil Ltda., e mantenha estrita observância ao disposto no § 3° do art. 195 da
Constituição Federal, inciso I do art. 47 da Lei n° 8.212/91, bem como à Decisão TCU n° 705/94 —
Plenário;
8.4) determinar à SEGECEX que oriente as Secretarias de Controle Externo para que, ao submeterem
processos de contas ordinárias anuais aos Relatores, verifiquem se tramitam neste Tribunal processos de
fiscalização, envolvendo responsáveis principais, fazendo constar da proposta de encaminhamento
notícias sobre o andamento dos autos, além da sugestão de sobrestamento, haja vista os possíveis reflexos
no mérito das contas;
8.5) determinar ajuntada destes autos ao TC 006.442/96-0.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

PAL4DNI GHISI
MinistroyRTelator

R:
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe V - Plenário
TC-004.952/95-2
Natureza - Relatório de Auditorias
Responsáveis: José Gomes Filho (Presidente no período de
01/01/94 a 31/05/94), Paulo Rubens Pereira Diniz (Presidente no
período de 31/05/94 a 10/05/95); Manoel Aureliano Júnior,
Edilamar Gonçalves Teixeira, José Barbosa Pereira, Paulo César
Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva e Rolanda Peixoto
(membros da Comissão de Licitação); Halex e Istar Ltda, Aster
Produtos Médicos Ltda, Endomed - Laboratório Farmacêutico
Ltda, Instituto de Hypodermia e Farmácia S/A - Hypofarma, JP
Indústria Farmacêutica S/A., Indústrias Químicas do Nordeste
S/A. - Quimicanorte (empresas vencedoras da Licitação n° 02/94).
Entidade: Central de Medicamentos - CEME (extinta)
Ementa: Relatório de Auditoria realizada na Central de
Medicamentos-CEME. Audiência dos Srs. José Gomes Filho
(Presidente no período de 01/01/94 a 31/05/94), Paulo Rubens
Pereira Diniz (Presidente no período de 31/05/94 a 10 /05/95).
Razões de justificativas acolhidas com relação ao primeiro.
Conversão do processo em Tomada de Contas Especial. Citação do
segundo solidariamente com os demais responsáveis acima
indicados.
Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Central de Medicamentos - CEME,
tendo a Equipe de Auditoria, com o endosso da Titular da Unidade Técnica, conclusivamente proposto:
"9.1 Audiência dos responsáveis abaixo elencados para apresentarem razões de justificativa, em
conformidade com o art. 43, II da Lei 8.443/92 c/c art. 188, III, do Regimento Interno/TCU, quanto às
seguintes irregularidades:
- José Gomes Filho, ex-Presidente da CEME, período de gestão 01.01.94 a 31.05.94,
relativamente à:
ausência no processo n° 25.600-002211/94 de verificação dos preços praticados pela Lessel
Laboratório Comércio Internacional Ltda, no âmbito da iniciativa privada, para o fornecimento de
150.000 comprimidos Mefloquina, 250 mg (Mephaquin); bem como ausência de análise de
possibilidade de adoção de soluções alternativas que facultem a redução de custos, tendo em vista o
alto valor do medicamento adquirido (2,69 URV/comprimido ou 269 URV a caixa com 100 unidades
cada, conforme consta da proposta do laboratório);
declaração de fornecedor exclusivo para a empresa e produtos citados no item anterior,
expedida por um -à; entidade regional, Sindicato de Produtores Farmacêuticos do Estado do Rio de
Janeiro, quando, considerando tratar-se de compra no valor de concorrência, o correto seria uma
declaração expedida por entidade de âmbito nacional.
- Paulo Rubens Pereira Diniz, presidente da CEME, relativamente a:
C:\NIEUS DOCUMENTOS\00495295.DOC1
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valor de R$ 45.543,64 pago mensalmente à Empresa Valença Veículos Ltda, contrato n°
001/95, pela locação da Central Farmacêutica de Distribuição, considerando-se a existência de indícios
de superfaturamento no contrato, em face do valor de aluguel/m2 praticado no mercado e também ao
pago pela locação do Edificio Toufic - sede da CEME;
pagamento sem cobertura contratual em favor da empresa EAT - Empresa de Alimentação do
Trabalhador Ltda, contrato n°070/94, através das Ordens bancárias 950B0072 e 950B00151, no valor
de R$ 16.424,64 e R$ 15.929,59, respectivamente;
dispensa de licitação para o serviço de reforma geral das dependências da Central Farmacêutica
de Distribuição - CFD, no valor de R$ 104.360,00, com base no art. 24, IV da Lei ° 8.666/93, em
desacordo com a Decisão/TCU n°347/94 - Plenário, Sessão de 01.06.94, Ata n°22/94 - Plenário, DOU
de 21/06/94,
indícios de superfaturamento nos preços das soluções parentais adquiridas através da
Concorrência n° 002/94, no valor total de R$ 30.627.274,80, tendo em vista os preços praticados pelos
laboratórios junto à CEME e aos demais Órgãos Públicos, para os mesmos produtos;
9.2 Determinação à Central de Medicamentos - CEME, para que adote as providências cabíveis
no sentido de:
observar o devido enquadramento das hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 24
incisos IV e X da Lei n° 8.666/93, objetivando a correta fundamentação legal nas referidas situações;
cumprir o que dispõe o art. 60 da Lei n° 4.320/64 quanto à prévia emissão de empenho quando
da assinatura de contratos;
atentar para a ilegalidade da inclusão, em contratos, de cláusula que estabeleça penalidades
contra Órgãos da Administração Pública, por rescisão contratual, em face do disposto nos arts. 62, § 3°,
I c/c art. 58, II c/c art. 79, I c/c art. 78, XII da Lei n° 8.666/93, em especial para a cláusula 4, § 1° do
contrato 001/95, no caso de ocorrer devolução do imóvel antes do término da vigência do contrato;
incluir no edital de licitação e no contrato dela decorrente a previsão do custo total do serviço
licitado, conforme disposto no art. 8° da Lei n° 8.666/93;
estender a participação aos interessados que atendam as condições exigidas para cadastramento
até o 3° dia anterior à data do recebimento das propostas, quando da elaboração de editais na
modalidade de tomada de preço, de acordo com o art. 22, § 2° da Lei n° 8.666/93;
incluir nos editais de licitação as instruções e normas para recurso, principalmente no que diz
respeito à aplicação de multa, conforme o art. 109, I, "f" e art. 40, XV da Lei n° 8.666/93;
observar nos editais e contratos o prazo fixado no art. 9° do Decreto n° 1.054/94, de até 30
idas para pagamento de faturas;
cumprir o art. 55 da Lei n° 8.666/93, quando da elaboração de contratos, bem como e seus
termos aditivos;
observar a obrigatoriedade de instrumento contratual nos casos de dispensa de licitação, cujo
valor estiver compreendido na faixa de tomada de preços ou de concorrência, de acordo com o art. 62
da Lei n° 8.666/93. Para os casos em que a Lei faculta a substituição do termo de contrato por outro
instrumento, fazer constar neste as especificações do objeto contratado, em conformidade com o art.
62, § 2° da Lei 8.666/93;
observar o que dispõe o art. 38, VI da Lei n° 8.666/93, quanto à justificativa para
inexigibilidade e dispensa de licitação, e o art. 26 da mesma Lei para a ratificação das mesmas;
1) aplicar a devida multa de mora prevista na cláusula 6', alíneas "d" e "e" do contrato n° 011/94,
por motivo de atraso injustificado na entrega dos medicamentos adquiridos, com fulcro no art. 86, da
Lei n° 8.666/93;
manter nos processos referentes a licitações todas as propostas apresentadas pelos licitantes,
em conformidade com o art. 38, IV da Lei n° 8.666/93;
observar com rigor o sigilo do conteúdo das propostas até a respectiva abertura, fixado no art.
3°, § 3°, da Lei n° 8.666/93, não permitindo a participação no certame licitatório de um mesmo
representante para mais de uma empresa;
C:\Meus Documentos\004952.rtf
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proceder à aplicação das penalidades previstas no art. 87, por recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato referente ao item 5 da Concorrência 002/94, de acordo com o que
dispõe o art. 81 da Lei n° 8.666/93;
observar o que estabelecem os artigos 34, § 1°; 35 e 36, § 2° da Lei n° 8.666/93, quanto aos
registros cadastrais;
proceder conforme dispõe o art. 15, III da Lei n° 8.666/93, realizando pesquisa de preços no
mercado, por ocasião do procedimento licitatório;
observar os artigos 16 e 21, III da Lei n° 8.666/93, quanto à publicidade dos procedimentos
licitatórios; e
cumprir o que prevê o art. 57, § 2° da Lei n° 8.666/93, quando da prorrogação de prazo de
contratos.
Determinei, então, que a Secretaria promovesse a audiência dos responsáveis, conforme
sugerido pela Equipe.
Examinando as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Gomes Filho, em resposta
à audiência objeto das alíneas "a" e "h" acima transcritas, afirma, em síntese, a AFCE encarregada da
instrução dos autos que o responsável não "obteve êxito, s.m.j., em comprovar que se tratava da
exclusividade industrial ou comercial do dito laboratório pois apenas alegou que 'o medicamento é de
utilização restrita da rede pública não sendo comercializado na rede privada'. Isso não significa que apenas
esse laboratório produz no País ou apenas ele é autorizado a vender tal produto."
4
Afirma ainda que as justificativas do responsável não prosperam pois, "independentemente
de a Lessel ser multinacional ou nacional, a administração deveria ter, devidamente comprovado no
processo, a certeza de que não poderia adquirir o objeto almejado de mais nenhuma firma que não aquela
portadora de atestado adequado de exclusividade."
Disserta, também, que não obstante "os fatos alegados pelo gestor no item 2.1.1.1.2 da
presente instrução, a Ceme deveria, antes de efetuar a aquisição e em cumprimento aos dispositivos legais
vigentes, obrigatoriamente se certificar da existência ou não de outros medicamentos similares, a custos
inferiores, que poderiam perfeitamente substituir àquele outro e, do resultado dessa pesquisa, informar ao
órgão requisitante (no caso, a Fundação Nacional de Saúde) mostrando-lhe as alternativas que porventura
tivesse encontrado, sob pena daquela Instituição se transformar apenas em um centro de compras não
havendo sentido na manutenção da sua existência".
Concluindo, sustenta a instrução:
"2.1.3.16 Por fim, considerando que o gestor não logrou comprovar que a Lessel Laboratório
Comércio Internacional Ltda obtinha a exclusividade industrial e/ou comercial da produção e/ou
comercialização do medicamento Mefloquina, 250 mg;
2.1.3.17 Considerando que não houve, por parte do gestor, iniciativa para verificar a existência de
produtos similares que atendessem perfeitamente o fim público colimado;
2.13.18 Propomos que este Tribunal entenda insatisfatórias as justificativas apresentadas,
rejeitando-as, e aplicando ao gestor a multa prevista no art. 58, III, da Lei n° 8.443/92, de acordo com
o estipulado no parágrafo único do art. 43 deste Diploma legal c/c § 2° do art. 194 do Regimento
Interno desta corte."
A respeito da audiência do Sr. Paulo Rubens Pereira Diniz, objeto da alínea "a" acima
transcrita afirma a Analista que as justificativas apresentadas não podem ser acolhidas', pois o responsável
não obteve êxito em comprovar que o referido imóvel era o único que preenchia os requisitos exigidos
CAMeus Documentos\004952.rtf
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pela administração e, muito menos conseguiu comprovar a inexistência de superfaturamento dos preços,
conforme demonstrado no Relatório de Auditoria e questionado pela própria administração.
Ressalta, ainda, a Analista que esta Corte, ao julgar o TC-020.069/93-6, Decisão 295/94,
Ata 17/94, decidiu "determinar à CEME que promovesse estudos com vistas a verificação da real
necessidade de se continuar com este Almoxarifado, em virtude do alto custo de manutenção e o baixo
desempenho à demanda no atendimento das Secretarias Estaduais de Saúde, integrantes do SUS (A CFD
mantém estoques estratégicos para distribuição de medicamentos para as Secretarias de Saúde e
Prefeituras Municipais)"
Destaca, também, que o responsável exceto pela correspondência encaminhada à CEF não
fez prova de suas afirmativas.

Termina afirmando: "Diante do exposto e considerando que na impossibilidade de
iw quantificação de débito, mas consciente da existência de irregularidade quanto a legitimidade ou
economicidade este Tribunal tem optado pela promoção de audiência com vistas a aplicação da multa,
opinamos no sentido de que se rejeite as alegações de defesa do responsável por não justificar
suficientemente a questão, aplicando-lhe a multa prevista no inciso III do art. 58 da lei n° 8.443/92, de
acordo com o estipulado no parágrafo único do art. 43 desse diploma legal c/c § 2° do art. 194 do
Regimento Interno, determinando-se, também, que expirado o prazo de vigência do contrato firmado com
a Valença Veículos Ltda (contrato 001/95) realize o competente processo licitatório para locação de
próximo imóvel destinado a almoxarifado e, por fim, promova, em observância ao Decreto n° 1.411, de
07.03.95 e Decreto 1.535, de 27.06.95, a renegociação deste contrato informando a este Tribunal o
resultado".

e

A respeito da audiência objeto da alínea "b", a Analista, após examinar as justificativas
apresentadas, argumenta que a questão exige apenas seja determinado a Entidade que "observe com rigor
todos os dispositivos disciplinadores de licitações e contratos, dando especial atenção ao cumprimento dos
prazos de duração e prorrogação dos contratos fixados no art. 57, da Lei n° 8.666/93 alterada pela Lei n°
8.883/94", conforme já sugerido pela equipe de auditoria.
Examinando as justificativas apresentadas pelo responsável, no que pertine à dispensa de
licitação, com fundamento no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, para a reforma do Almoxarifado, objeto da
alínea "c" da audiência, considera que a alegação de urgência não encontra respaldo nos fatos, pois o
gestor "tomou posse em 31.05.94, quando, então, teria tomado ciência da situação em que se encontrava a
CFD, no entanto, as obras de reparo somente ocorreram no final daquele ano, intervalo de tempo
suficiente, a nosso ver, para que se realizasse o devido certame licitatório, no caso, Tomada de Preço".
Ressalta, ainda, que tais serviços já haviam sido solicitados em 09.08.94 e somente em
novembro, três meses após, foi empenhada a despesa de tais serviços, e mesmo assim, sob o argumento de
urgência.
Dessa forma, argumenta: "com base nestes fatos, concluímos que, embora houvesse a
necessidade de reparos nas dependências da CFD, não ficou caracterizada a situação emergencial
permissiva do acionamento do art. 24, IV da Lei n° 8.666/93 e contida no entendimento deste Tribunal ,
conforme Decisão n° 347/94", motivo pelo qual propõe sejam rejeitadas as justificativas apresentadas pelo
responsável, aplicando-se-lhe a multa prevista no inciso III do art. 58 da Lei n° 8.443/92
Analisando as justificativas para o superfaturamento ocorrido na aquisição de soluções
15
parenterais mediante a Concorrência n° 002/94, objeto da audiência consignada na alínea "d"
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retrotranscrita, defende a Analista que as tabelas apresentadas pelo responsável não justificaram
satisfatoriamente a questão, pois não refletem, de fato, a realidade do mercado, especialmente no que se
refere ao fornecimento dos mesmos materiais pelos laboratórios vencedores da licitação a outros órgãos
públicos.

16

Comparando os preços praticados pelos laboratórios vencedores da licitação com aqueles
levantados pela Equipe em outros órgãos públicos, comprovou a Analista que houve, em síntese,
superfaturamento/sobrepreço médio na aquisição realizada pela CEME, conforme quadro demonstrativo
abaixo:
Superfaturamento
103,0%
86,0%
104,0%
101,5%
100,5%
107,0

Laboratório
Halex e Istar Ltda
Aster Produtos Médicos Ltda
Endomed - Laboratório Farmacêutico Ltda
Instituto de Hypodermia e Farmácia S/A-Hypofarma
JP Indústria Farmacêutica S.A
Indústrias Químicas do Norte S/A — Quimicanorte

Sobrepreço
50,75%
46,52%
51,00%
50,37%
50,12%
61,69%

Os levantamentos para comprovar o superfaturamento foi realizado nos órgãos/entidades
públicas, abaixo descritas:

Cloreto de Sódio -0,9%-frasco
de 500 ml
- Instituto Nacional do Câncer
- Hospital Geral do Andaraí
- Centro Psiquiátrico Pedro II
- Hospital de Maracanau/CE
- Hospital Ana Neri
- Hospital Geral de Bonsucesso

Glicose — 5%-frasco de 500 ml

Ringer lactato - frasco de 500 ml

- Instituto Nacional do Câncer
- Escritório de Representação do MS
no Rio de Janeiro
- Centro Psiquiátrico Pedro II
- Hospital de Maracanan/CE
- Hospital Ana Neri
- Hospital Raphael de Paula

- Centro Psiquiátrico Pedro II
- Hospital Ana Neri
- Hospital do Andaraí
- Hospital Geral de Bonsucesso
- Hospital João de Barros

Ante o acima exposto, sugeriu, em conclusão, a Analista:
a aplicação da multa prevista no inciso III do art. 58 da Lei n° 8.443/92 aos Sr. José Gomes
Filho, Presidente da Ceme no período de 01.01.94 a 31.05.94 e ao Sr. Paulo Rubens Pereira Diniz,
Presidente da Ceme no período de 31.05.94 a 11.05.95;
a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial e a citação do Sr Paulo Rubens
Pereira Diniz, ex-Presidente da CEME, solidariamente com os membros da Comissão de Licitação e
com os responsáveis pelos Laboratórios acima referidos nos limites de suas responsabilidades, para
recolherem as importâncias pagas em razão do superfaturamento apurado.
a realização de determinações à Entidade.
Concordando parcialmente com as conclusões da Analista, sugeriu a Sra. Diretora, com a
19
anuência da Titular da Unidade Técnica e do Ministério Público, que, ao invés de convertidos estes autos
em Tomada de Contas Especial, fosse determinada essa providência à CISET/MS para a apuração dos
fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.
C:\Meus Doeumentos\00495295.doe
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20.

Propôs, ainda, que se promovessem determinações à CEME.
É o Relatório

II- VOTO
Destaco, de início, a acuidade dos trabalhos realizados pela Equipe de Auditoria, composta
pelas AFCEs Teresa Cristina M Nogueira e Denise Mendes da Silva Machado, bem como os trabalhos de
instrução desenvolvidos pela a AFCE Rita de Cássia Messias de Lima Oliveira, que não mediram
esforços ao proceder minudente levantamento junto ao SIAFI, com o intuito de demonstrar o
superfaturamento das aquisições realizadas pela CEME
Tais levantamentos, diga-se desde logo, não deixam dúvidas de que as aquisições realizadas
2
pela CEME, por meio da Concorrência n° 02/94, comparadas com
as realizadas por outros órgãos/entidades de saúde vinculadas à administração, estão com preços
superfaturados.
Como demonstro em meu relatório, acolhendo sugestão da Unidade Técnica, determinei,
3
antes de qualquer outra providência, a audiência do gestor, pois esperava que a questão fosse esclarecida,
o que tornaria desnecessária a adoção de outras medidas mais drásticas com vistas a esclarecer a matéria
de que se trata
O responsável, em síntese, limitou-se a encaminhar tabelas e pareceres elaborados pelos
órgãos de classe dos laboratórios, não apresentando qualquer esclarecimento sobre os motivos pelos
quais a Ceme adquiriu tais produtos com preços muito acima daqueles praticados por outros órgãos
públicos
Dessa forma, a solução da matéria passa, necessariamente, pela instauração de Tomada de
Contas Especial contra os responsáveis, como sugeriram a Unidade Técnica e o Ministério Público.
Nesse mister, há uma pequena divergência entre a proposta formulada pela instrução da
AFCE Rita de Cássia e o bem elaborado parecer expedido pela Diretora da ia Divisão Técnica Léa
Antunes Leite, que obteve a anuência da Titular da Unidade Técnica e do Ministério Público. Enquanto a
primeira sugere sejam estes autos convertidos, desde logo, em TCE, a segunda propõe seja promovida
determinação à CISET/MS para que adote essa providência.
O Art. 47 da Lei n° 8.443/92 é explícito no sentido de que esta Corte "ao exercer a
fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que
resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas
especial". (grifo nosso)
Os § 1° e 2° do Art. 197 do Regimento Interno, que abaixo transcrevo, definem de forma
clara que o processo de Tomada de Contas Especial deve tramitar em separado das contas, mesmo
considerando o envolvimento de responsável principal:
"Art. 197. Se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de
que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de
contas especial, salvo na hipótese prevista no art. 248 deste Regimento.
C:\Meus Documentos\00495295.doc
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o
§ 1° O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo tramitará em separado
das respectivas contas anuais.
§ 2° Caso a tomada de contas especial a que se refere o parágrafo anterior trate de responsável
principal, o processo, após decisão definitiva, deverá ser juntado às respectivas contas anuais."
As provas nos autos são indiscutíveis no sentido de que as aquisições realizadas pela Ceme,
9
objeto da Concorrência n° 02/94, causaram prejuízos ao Erário, perfeitamente quantificáveis conforme
demonstrou a instrução
Não deixam dúvidas, também, de que a responsabilidade pelos prejuízos deve ser atribuída
10.
aos membros da Comissão de Licitação; ao Presidente da Cerne; e aos Laboratórios, isto porque a origem
dos questionados prejuízos foi o superfaturamento dos preços que se efetivou quando da realização da
licitação e da assinatura dos contratos, pouco importando o momento do pagamento dessas despesas, que
ocorreu na gestão do Sr. Oswaldo Júlio Müller da Silva, que havia tomado posse em 10 de maio de 1995 e
não existe nos autos qualquer informação no sentido de que este tivesse conhecimento do questionado
superfaturamento.
Definidos, dessa forma, o valor do débito e apurada a responsabilidade por tais prejuízos,
11
entendo preenchidos todos os requisitos legais e regimentais para que se converta estes autos desde logo
em Tomada de Contas Especial, tornando-se desnecessária, assim, determinação à CISET/MS para que
instaure a TCE.
Complementando o bem elaborado trabalho de pesquisa efetuado junto ao SIAFI pela
12
Unidade Técnica, meu Gabinete procedeu a levantamento dos pagamentos realizados pela Ceme, em
razão da já citada concorrência, sobre os quais fiz incidir o percentual de sobrepreço indicado no item 17
do meu relatório, que possibilitou a apuração do débito, conforme tabelas abaixo:
Laboratório: Halex e Istar Ltda - Sobrepreço = 50,75%
Ordem Bancária
Data
950B00146
11/05/95
95oB00153
11/05/95
950B00194
12/05/95
950B00195
12/05/95
950B00302
12/07/95
950B00346
14/07/95
950B00347
14/07/95
950B00348
14/07/95
950B00390
18/07/95
950B00456
06/09/95
950B00390
23/11/95
TOTAL

Valor Pago - R$
346.424,53
602.705,08
598.621,03
122.512,00
556.790,82
358.271,60
34.200,00
128.403,52
36.860,00
153.347,10
18.430,00
2.956.565,68

Sobrepreço - R$
175.810,45
305.872,83
303.800,17
62.174,84
282.571,34
181.822,84
17.356,50
65.164,79
18.706,45
77.823,65
9.353,22
1.500.457,08

Laboratório: Aster Produtos Médicos Ltda - Sobrepreço = 46,52%
Valor Pago (R$)
Ordem Bancária
Data
799.947,12
950B00143
11/05/95
618.944,76
95oB00147
11/05/95

Sobrepreço-R$
372.135,40
287.933,10
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Laboratório: Aster Produtos Médicos Ltda - Sobrepreço = 46,52%
8.171,52
950B00188
12/05/95
921.099,48
950B00189
12/05/95
795.861,36
950B00201
12/05/95
27.355,44
950B00277
12/07/95
49.300,44
950B00374
14/07/95
242.592,00
950B00442
06/09/95
280.991,76
950B00443
06/09/95
242.592,00
950B00608
01/12/95
280.991,76
950B00609
01/12/95
18.354,00
950B00610
01/12/95
4.286.201,64
TOTAL

3.801,39
428.495,48
370.234,70
12.725,75
22.934,56
112.853,80
130.717,37
112.853,80
130.717,37
8.538,28
1.993.941,00

Laboratório: Endomed - Laboratório Farmacêutico Ltda — Sobrepreço = 51,00%
Sobrepreço (R$)
Valor Pago (R$)
Ordem Bancária
Data
150.374,85
294.852,64
950B00122
11/05/95
208.802,45
409.416,56
950B00130
11/05/95
124.726,97
244.562,68
950B00131
11/05/95
100.665,92
197.384,16
950B00198
12/05/95
196.473,28
385.241,72
950B00199
12/05/95
42.131,34
82.610,48
950B00286
12/07/95
52.481,43
102.904,76
950B00287
12/07/95
134.176,65
263.091,48
950B00288
12/07/95
119.868,4
235.036,08
950B00289
12/07/95
21.297,46
41.759,72
950B00366
14/07/95
90.930,96
178.296,00
950B00368
14/07/95
26 708,74
52.370,08
95/0B00367
14/07/95
188.387,55
369.387,36
950B00369
14/07/95
124.218,82
243.566,32
950B00400
19/07/95
17.829,60
34.960,00
950B00401
19/07/95
232.078,99
455.056,84
950B00450
06/09/95
41.997,62
82.348,28
950B00451
06/09/95
156.490,40
306.843,92
950B00452
06/09/95
26.744,40
52.440,00
950B00453
06/09/95
152.969,05
299.939,32
950B00454
06/09/95
124.807,20
244.720,00
950B00741
13/09/95
106.977,60
209.760,00
950B00502
04/10/95
125.823,49
246.712,72
950B00560
23/11/95
121.169,96
237.588,16
950B00561
23/11/95
2.688.133,13
5.270.849,28
Total

Laboratório: Instituto de Hypodermia e Farmácia S/A — Hypofarma - Sobrepreço=50,37%
Data
11/05/95
Win-ag_423\trabalho\00495295.doc

Ordem Bancária
950B00145

Valor Pago (R$)
211.022,36

Sobrepreço (R$)
106.291,96
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11/05/95

950B00168

40.324,84
251.347,20

20.311,62
126.603,58

Laboratório: JP Indústria Farmacêutica S.A - Sobrepreço = 50,12%
Ordem Bancária
Valor Pago (R$)
Data
622.710,18
11/05/95
950B00129
532.192,66
11/05/95
950B00142
546.833,49
11/05/95
950B00148
352.799,98
12/05/95
950B00196
968.361,98
12/05/95
950B00271
12/07/95
950B00299
837.062,10
12/07/95
950B00272
139.650,00
69.862,24
14/07/95
950B00337
14/07/95
950B00338
551.699,58
14/07/95
950B00339
23.275,00
530.074,16
14/07/95
950B00340
45.619,00
14/07/95
95/0B00341
32.677,72
14/07/95
950B00342
14/07/95
950B00343
46.550,00
333.633,16
14/07/95
950B00344
950B00384
23.275,00
18/07/95
37.918,30
18/07/95
950B00386
7.980,00
18/07/95
950B00387
127.931,75
30/11/95
950B00589
30/11/95
950B00590
63.120,47
71.958,32
30/11/95
950B00591
299.599,46
30/11/95
950B00592
33.136,95
30/11/95
950B00594
26.014,80
01/12/95
950B00593
243.273,91
01/12/95
950B00595
280.812,21
950B00596
01/12/95
15.181,95
950B00597
01/12/95
263.421,32
01/12/95
950B0598
7.126.625,69
Total

Sobrepreço (R$)
312.102,34
266.734,96
274.072,95
176.823,35
485.343,02
419.535,52
69.992,58
35.014,95
276.511,83
11.665,43
265.673,17
22.864,24
16.378,07
23.330,86
167.216,94
11.665,43
19.004,65
3.999,58
64.119,39
31.635,98
36.065,51
150.159,25
16.608,24
13.038,62
121.928,88
140.743,08
7.609,19
132.026,77
3.571.864,78

1
Total

Laboratório: Indústrias Químicas do Norte S/A — Quimicanorte - Sobrepreço =61,69%
Data
11/05/95
11/05/95
11/05/95
11/05/95
11/05/95
12/07/95
12/07/95
Win-ag_423\trabalho\004952.rtf.

Valor Pago (R$)
406.911,60
491.064,12
431.371,44
564.874,56
517.268,16
421.357,68
540.558,36

Ordem Bancária
950B0012'5
950B00126
950B00127
950B00151
950B00180
950B00207
950B00208
9

Sobrepreço (R$)
251.023,77
302.937,46
266.113,04
348.471,12
319.102,73
259.935,55
333.470,45
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Laboratório: Indústrias Químicas do Norte S/A — Quimicanorte - Sobrepreço = 61,69%
13.809,96
108.756,00
350.071,20
65.971,80
43.092,00
43.092,00
43.092,00
510.845,40
316.008 00
20.520,00
4.888.664,28

950B00265
950B00266
950B00267
950B00268
95/0B00269
950B00332
950B00363
950B00359
950B00395
950B00398

12/07/95
12/07/95
12/07/95
12/07/95
12/07/95
14/07/95
14/07/95
14/07/95
18/07/95
19/07/95
Total

8.519,36
67.091,58
215.958,92
40.698,00
26.583,45
26.583,45
26.583,45
315.140,53
194.945,34
12.658,79
3.015.816,99

Coloco-me de acordo, assim, com a AFCE Rita de Cássia quando propõe sejam citados o
Presidente da Ceme à época dos fatos, Sr. Paulo Rubens Pereira Diniz, e os membros da Comissão de
Licitação (Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José Barbosa Pereira, Paulo César
Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva e Rolanda Peixoto), pois é inconcebível que não tivessem
conhecimento dos meandros do mercado, especialmente sobre o fornecimento desses mesmos produtos a
outros órgãos públicos, já que aquele em que trabalhavam cuidava especificamente da aquisição e
distribuição de medicamentos.
Concordo, outrossim, com a Analista quando sugere, ainda, a citação solidária dos
Laboratórios, na pessoa de seus representantes legais, pois, como já defendi em outras oportunidades, é
inaceitável que os parcos recursos públicos sejam dilapidados por setores da iniciativa privada, sob o
argumento de que cabe unicamente ao setor público verificar ou não a conveniência de aceitar os preços
ofertados, especialmente quando se sabe ser pratica rotineira do setor de medicamentos a oferta de preços
superfaturados à Administração Pública.
Quanto à proposta de que se aplique multa, desde logo, ao Sr. Paulo Rubens Pereira Diniz,
Presidente da Ceme à época dos fatos danosos, entendo que a questão deverá ser tratada quando do
exame de mérito da TCE, uma vez que poderá ser aplicada, inclusive, a multa proporcional ao dano,
conforme previsto no Art. 57 da Lei n° 8.443/92. Dessa forma, a fim de evitar a apenação do responsável
pelos mesmos fatos, deixo de tecer considerações a respeito das demais irregularidades objeto de
audiência.
No que pertine à proposta de que se aplique multa ao Sr. José Gomes Filho, Presidente da
Ceme no período de 01/01 a 31/05/94 "por não ter comprovado a exclusividade industrial e/ou comercial
da produção e/ou comercialização do medicamento Mefloquina, 250 mg, na escolha da LES SEL LABORATÓRIO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA", seguindo a jurisprudência desta Corte em
casos análogos, no que pertine à interpretação dos dispositivos da Lei n° 8.666/93, e considerando que
não restou comprovada má-fé do responsável e esta Corte não logrou êxito em demonstrar que o referido
laboratório não era produtor industrial exclusivo, entendo que a questão poderia ser solucionada com
determinação no sentido de que a Ceme passasse a adotar o procedimento sugerido pela Unidade Técnica.
Acontece que a Ceme foi desativada pela Medida Provisória n° 1.576/1, de 03/07/97 e
edições subseqüentes, convertida na Lei n° 9.618/98, o que torna intempestiva não apenas esta
determinação como as demais sugeridas pela Unidade Técnica.
\\Min-ag_423\trabalho\00495295.doe
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Por derradeiro, cumpre esclarecer aos nobres Pares que o superfaturamento, com os
18.
acréscimos legais, corresponde nesta data a R$ 22.416.835,89, sendo R$ 16.647.368,46 referentes ao
principal atualizado e R$ 5.769.467,43 a juros de mora.
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 o za, em
setembro de 1998.

ADHE
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DECISÃO N°

599 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 004.952/95-2
Classe de Assunto: III - Relatório de Auditoria
Responsáveis: José Gomes Filho (Presidente no período de 01/01/94 a 31/05/94), Paulo Rubens Pereira
Diniz (Presidente no período de 31/05/94 a 10/05/95); Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves
Teixeira, José Barbosa Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva e Rolanda Peixoto
(membros da Comissão de Licitação); Halex e Istar Ltda, Aster Produtos Médicos Ltda, Endomed Laboratório Farmacêutico Ltda, Instituto de Hypodermia e Farmácia S/A - Hypofarma, JP Indústria
Farmacêutica S/A., Indústrias Químicas do Nordeste S/A. - Quimicanorte (empresas vencedoras da
Licitação n° 02/94)
Unidade: Central de Medicamentos - CEME (extinta)
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: 4' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. José Gomes Filho, considerando que não
restou comprovada má-fé do responsável e esta Corte não logrou êxito em demonstrar que o referido
laboratório não era produtor industrial exclusivo.
8.2 com fundamento no Art. 47 e seu parágrafo único, da Lei n° 8.443/92 e Art. 153, c/c o Art. 197 e
seus parágrafos, do Regimento Interno, converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial;
8.3 determinar a citação:
de Paulo Rubens Pereira Diniz, Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José
Barbosa Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva, Rolanda Peixoto e da empresa
Halex e Istar Ltda, na pessoa de seu representante legal, para, solidariamente, apresentarem alegações de
defesa ou recolherem as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas dos encargos legais, contados das
respectivas datas:
VALOR DO DÉBITO (R$)
DATA
481.683,28
11/05/95
365.975,01
12/05/95
282.571,34
12/07/95
264.344,13
*14/07/97
18.706,45
18/07/95
77.823,65
06/09/95
9.353,22
23/11/95
1.500.457,08
•
TOTAL
de Paulo Rubens Pereira Diniz, Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José
Barbosa Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva, Rolanda Peixoto e da empresa
Aster Produtos Médicos Ltda, na pessoa de seu representante legal, para, solidariamente, apresentarem
alegações de defesa ou recolherem as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas dos encargos legais,
contados das respectivas datas:
DATA
11/05/95
12/05/95
12/07/95
14/07/97

VALOR DO DÉBITO (R$)
660.068,50
802.531,57
12.725,75
22.934,56
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06/09/95
01/12/95
TOTAL

243.571,17
252.109,45
1.993.941,00

c) de Paulo Rubens Pereira Diniz, Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José Barbosa
Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva, Rolanda Peixoto e da empresa Endomed Laboratório Farmacêutico Ltda , na pessoa de seu representante legal, para, solidariamente, apresentarem
alegações de defesa ou recolherem as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas dos encargos legais,
contados das respectivas datas:
DATA
11/05/95
12/05/95
12/07/95
14/07/97
19/07/95
06/09/95
13/09/95
04/10/95
23/11/95
TOTAL

VALOR DO DÉBITO (R$)
483.904,27
297139,20
348.657,82
327.324,71
142.048,42
610.280,46
124.807,20
106.977,60
246.993,45
2.688.133,13

d) de Paulo Rubens Pereira Diniz, Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José
Barbosa Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva, Rolanda Peixoto e da empresa
Instituto de Hypodermia e Farmácia S/A - Hypofarma, na pessoa de seu representante legal, para
solidariamente, apresentarem alegações de defesa ou recolherem as importâncias abaixo discriminadas,
acrescidas dos encargos legais, contados das respectivas datas:
DATA
11/05/95
TOTAL

VALOR DO DÉBITO (R$)
126.603,58
126.603,58

e) de Paulo Rubens Pereira Diniz, Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José Barbosa
Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva, Rolanda Peixoto e da empresa JP Indústria
Farmacêutica S/A., na pessoa de seu representante legal, para solidariamente, apresentarem alegações de
defesa ou recolherem as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas dos encargos legais, contados das
respectivas datas:

DATA
11/05/95
12/05/95
12/07/95
14/07/97
18/07/95
30/11/95
01/12/95

VALOR DO DÉBITO (R$)
852.910,25
662166,37
489.528,10
818.655,49
34.669,66
298.588,37
415.346,54
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VALOR DO DÉBITO (R$)
DATA
3.571.864,78
TOTAL
f) de Paulo Rubens Pereira Diniz, Manoel Aureliano Júnior, Edilamar Gonçalves Teixeira, José
Barbosa Pereira, Paulo César Lorenzatto, Reginaldo Crispim da Silva, Rolanda Peixoto e da empresa
Aster Produtos Médicos Ltda, na pessoa de seu representante legal, para solidariamente, apresentarem
alegações de defesa ou recolherem as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas dos encargos legais,
contados das respectivas datas:
VALOR DO DÉBITO (R$)
DATA
1.487.648,12
11/05/95
952.257,31
12/07/95
368.307,43
14/07/95
194.945,34
18/07/95
12.658,79
06/09/95
3.015.816,99
TOTAL
8.4 determinar que seja anexado ao oficio citatório cópia do Relatório de Auditoria de fls. 01/11, da
instrução de fls. 133/157, bem como da presente Decisão, do Voto e do Relatório que a fundamenta.
8.5 esclarecer aos responsáveis, no oficio citatório, que o simples recolhimento do débito não os
isentam da possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas na Lei n° 8.443/92.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

AD MAR \i'AL INI GHISI
Ministr
elator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V — Plenário
TC-400.097/95-8
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsáveis: Balduino Mafissoni e Felix Sorgatto (ex-Prefeitos)
Entidade: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste - MS
Ementa: Relatório de auditoria. Recursos federais oriundos de
convênios firmados pela Municipalidade com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — FNDE. Constatação de falhas nos
procedimentos licitatórios. Audiência. Falhas de natureza formal.
Determinação.
Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de São
Gabriel do Oeste — MS com vistas a verificar a aplicação de recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, repassados ao Município por meio de convênios, no tocante às
questões relacionadas aos seus aspectos técnicos, de legalidade e legitimidade das respectivas gestões.
Da amostra examinada, constatou a equipe de auditoria a ocorrência de irregularidades na
execução de cinco convênios, relativas a:
- pagamento antecipado de serviços sem garantia contratual, infringindo o disposto no art.
62 da Lei n°4.320/64 (convênios nos 1.929/92, 4.770/93, 5.128/93 e 1.414/94);
- fracionamento de despesa de obras de reforma com o objetivo de contratar por dispensa
de licitação, infringindo o disposto no art. 23, § 2°, da Lei n° 8.666/93 (convênio n° 5.128/93) ;
- existência de uma única conta bancária para movimentação dos recursos de diversos
convênios, infringindo o disposto no art. 16 da IN/STN n° 02/93 (convênios nos 1.936/93, 4.770/93 ;
5.128/93 e 1.414/94); e
- contratação de empresa em licitação feita na modalidade convite, com base em apenas
duas propostas, em desacordo com a Decisão desta Corte proferida no TC 024.572/90-0, Anexo I, Ata n°
29/91, in D.O.U. de 09.07.91 (convênio n° 1.414/94).
Identificou, ainda, a equipe a ocorrência de falha de natureza formal, referente à ausência
de identificação do número dos convênios em documentos comprobatórios da despesa, contrariando o art.
21 da já mencionada Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, sugerindo, por conseguinte,
que fosse feita determinação ao Prefeito, no sentido da adoção de medidas necessárias à correção de tal
impropriedade.
Para as irregularidades apontadas no item 2 acima, propôs a Unidade Técnica a promoção
de audiência dos Srs. Balduino Mafissoni e Felix Sorgatto, então ex-Prefeito e Prefeito do Município,
para que oferecessem razões de justificativa em relação às constatações feitas pela equipe de auditoria,
respeitados os respectivos períodos de gestão.
As propostas oferecidas, audiência e determinação, por mim acolhidas, foram aprovadas
por este Colegiado por meio da Relação n° 043/95 (Ata n° 24/95 — 2 Câmara).
Efetivadas as audiências nos termos regimentalmente estabelecidos, tendo ambos os
responsáveis sido devidamente cientificados, conforme assinaturas apostas nos Avisos de Recebimento
dos Correios, apenas o Sr. Balduino Mafissoni apresentou razões de ustificativa.
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O mencionado senhor, ouvido apenas com relação a um caso de pagamento antecipado de
serviço sem garantia contratual (convênio n° 1.929/92), esclareceu que o prazo de vigência do referido
ajuste era de 90 dias e a época era de inflação galopante, quadro que reclamava agilidade do
administrador. Apesar disso, afirmou que a obra foi contratada, executada e entregue à população em 50
dias. Acrescentou ainda que a prestação de contas do referido convênio foi aprovada, conforme cópia que
fez juntar aos autos.
Presentes tais elementos na SECEXJMS e diante da revelia do Sr. Felix Sorgatto, a
Unidade Técnica instruiu novamente os autos propondo aplicação de multa ao referido senhor, em razão
do não atendimento da audiência determinada pela 2' Câmara, autorização para cobrança judicial do
débito e promoção de nova audiência, com o alerta de que o não atendimento poderia ensejar a aplicação
de nova multa.
Ouvido o Ministério Público, por minha solicitação, manifestou-se o seu representante,
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, salientando inicialmente que a audiência é a oportunidade
para que o responsável possa exercer seu direito de ampla defesa e, consequentemente, "o silêncio do
responsável deve ser entendido como integrante do direito de defesa, visto que pode fazer parte de sua
estratégia defensiva, devendo, contudo, arcar com o 'ônus da revelia', consoante previsão legal".
Prosseguiu lembrando que, portanto, as irregularidades apontadas presumir-se-iam verdadeiras, sendo
cabível a proposta de aplicação da multa prevista no art. 220, inciso II, do Regimento Interno. Todavia,
como se trata de recursos oriundos de convênios federais, "a prática de irregularidades na sua aplicação
sujeita o convenente a instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento de valores".
Em conclusão, o Parquet especializado opinou no sentido de que fosse determinado o
encaminhamento de cópia das informações relativas às irregularidades apontadas, constantes dos autos,
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, por intermédio da CISET do Ministério
da Educação e do Desporto, a fim de que, caso não tivesse sido adotada tal providência, fossem
instauradas as correspondentes Tomadas de Contas Especiais. Com relação ao Sr. Balduino Mafissoni,
posicionou-se o Ministério Público pelo prosseguimento do feito, haja vista que a Unidade Técnica, até
então, não havia examinado, no mérito, as razões de justificativa apresentadas.
Por meio de Despacho, determinei a restituição dos autos à SECEX/MS para que,
preliminarmente, procedesse à análise dos esclarecimentos oferecidos pelo Sr. Balduino Mafissoni.
Em nova instrução, concluiu a Unidade Técnica por entender satisfatórias as razões de
justificativas apresentadas pelo acima mencionado senhor, sugerindo a formulação de determinação ao
Prefeito atual no sentido da "adoção de medidas de modo a prevenir a ocorrência de pagamentos
antecipados, efetuando-os apenas após a regular liquidação da despesa, conforme preceitua o art. 62 da
Lei n° 4320/64". No tocante à audiência não atendida do Sr. Felix Sorgatto, propôs a aplicação da multa
prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, haja vista que, ante a revelia do responsável, as
irregularidades apontadas devem ser tomadas como verdadeiras.
Ouvido em nova oportunidade, o Ministério Público, em parecer da lavra do então
Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha, manifestou sua anuência à proposta da
SECEX/MS.
É o Relatório.
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TI-VOTO
A presente auditoria, realizada no mês de maio de 1995 e abrangendo o período
compreendido entre 04.08.92 até a data do início deste trabalho, relata falhas relacionadas à infringência
de dispositivos das Leis n's 4.320/64 e 8.666/93, e IN/STN n° 02/93, conforme mencionado no item 2 do
Relatório que precede este Voto. Não faz a equipe qualquer menção ao não atingimento dos objetivos
para os quais foram os convênios em comento firmados. Concluo, portanto, que houve execução plena do
objeto das referidas avenças.
Assim, entendo que as constatações feitas pela equipe de auditoria da SECEXJMS
2.
referem-se a falhas de natureza formal, que não comprometeram o alcance pretendido pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ao repassar recursos federais, por meio de convênios,
para a Municipalidade em questão. Inclusive, não menciona a equipe a possibilidade da ocorrência de
prejuízos, o que, a meu ver, torna a sugestão do Ministério Público para que os elementos dos autos sejam
encaminhados ao Controle Interno, com vistas à eventual instauração de Tomada de Contas Especial, não
aplicável à situação que se examina.
A propósito, cabe salientar que as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Balduino
Mafissoni em face da constatação de pagamento antecipado de serviços, sem previsão contratual, são de
todo satisfatórias, haja vista que, em cenário de inflação elevada, qualquer demora na aplicação de
recursos pode representar a impossibilidade da realização de parte ou do todo do objeto do convênio.
Portanto, se, apesar de tal falha, verificou-se que os recursos cumpriram o objetivo para o qual foram
transferidos ao Município, merecem acolhida as mencionadas razões, que aproveitam, também, o Sr.
Felix Sorgatto. Até porque a conjuntura atual difere sobremaneira da verificada naquela época, cabe
efetuar determinação no sentido de que tais antecipações não mais ocorram.
Com relação às questões que foram objeto de audiência do Sr. Felix Sorgatto, ainda que
não tenha o referido responsável comparecido aos autos para defender-se, entendo, conforme acima
mencionado, e na linha jurisprudencial desta Corte, que se deva considerá-las como falhas formais
passíveis de determinação ao atual Prefeito de São Gabriel do Oeste — MS para que sejam evitadas
futuras ocorrências da espécie.
Ressalto, apenas, no tocante à falha relativa à inexistência de três propostas válidas em
licitação feita na modalidade convite, que este Colegiado, ao apreciar o TC 013.476/95-5, em Sessão de
10.05.98, encerrou, por fim, a discussão acerca do tema. Naquela assentada, o eminente Ministro Carlos
Átila e o eminente Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, em oportunas colocações,
registraram que, "após a edição do § 7 0 da Lei n° 8.883/94, a imperatividade do número de três licitantes
ficou mitigada, admitindo justificação à sua inexistência".
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 S9uz, em

09 de

setembro de 1998.

ALADINI GHISI
inistro-Relator
min-ag/40009795
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600/98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 400.097/95-8
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Balduino Mafissoni e Felix Sorgatto (ex-Prefeitos)
Entidade: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste - MS
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX/MS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. determinar à Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste - MS que, na execução de convênios
envolvendo recursos federais:
8.1.1. não efetue pagamentos antecipados, observando as disposições contidas no art. 62 da Lei n°
4.320/64, ordenando-os somente após a regular liquidação da despesa;
8.1.2. observe rigorosamente o disposto no art. 23, §§ 1° e 2°, da Lei n°8.666/93;
8.1.3. mantenha conta bancária específica para movimentação dos recursos de cada convênio, nos
termos previstos no art. 20 da Instrução Normativa n° 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional;
8.1.4. na eventualidade de não ser possível obter três propostas válidas quando da realização de
convites, inclua nos respectivos processos administrativos justificativa para a sua inexistência.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:

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

HOMERO SANTOS
Presidente

AD AR

ADINI GHISI
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSe BIJGARIN

GRUPO: 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-012.073/95-4 (c/ 40 volumes)
Processos juntados: TCs nos 650.327/97-7, 650.330/97-8 e
003.569/98-5.
NATUREZA: Acompanhamento. Processo de desestatização da
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S/A.
ÓRGÃO/ENTIDADE: Conselho Nacional de Desestatização - CND
- e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.
RESPONSÁVEIS: Membros do CND e André de Lara Rezende,
Presidente do BNDES.
Acompanhamento. Processo de desestatização da Centrais
Geradoras do Sul do Brasil S/A. Aprovação dos procedimentos
relativos aos quarto e quinto estágios de que trata a IN/TCU n°
07/94. Determinação ao BNDES. Ciência aos Presidentes do CND e
do BNDES e à Procuradora da República em Santa Catarina.
Restituição dos autos à 9' SECEX.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da 3' Divisão Técnica da 9' SECEX
(Grupo de Privatização) com a qual se manifestaram de acordo a Diretora e o Secretário Substituto:

"1. APRESENTAÇÃO
Em exame o processo de desestatização da Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A.GERASUL —, de acordo com os procedimentos definidos na Instrução Normativa n° 07/94 para o quarto e
quinto estágios.
Na Sessão de 01/07/98, o Tribunal avaliou os três primeiros estágios desse processo e
manifestou-se pela regularidade dos procedimentos adotados pelo gestor do Programa Nacional de
Desestatização (Decisão n° 396/98, fl. 69).
Apreciou-se, na época, os três estágios do processo de desestatização da Centrais Elétricas
do Sul do Brasil S.A.- ELETROSUL. O Conselho Nacional de Desestatização, CND, decidiu separar as
atividades de geração das de transmissão realizadas pela ELETROSUL. A parte de transmissão continua
com a ELETROSUL; para a parte de geração, foi constituída uma nova empresa, a GERASUL, cuja
desestatização ora se examina. Essa separação será explicada em detalhes mais adiante.
Para o quarto e o quinto estágios, a IN ° 07/94 exige, entre outros documentos, os
relatórios dos serviço de avaliação econômico-financeira e o edital de alienação de ações. Com o objetivo
de buscar dados para melhor analisar os trabalhos dos consultores encarregados da avaliação econômicofinanceira, e tendo em vista previsão constante do plano semestral de auditoria, foi realizada, no período
de 24 a 28.11.97, uma inspeção na então ELETROSUL.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ MIGAM,

TC-012.073/95-4

A partir dessa auditoria e dos documentos encaminhados pelo BNDES, principalmente o
Edital de Alienação e relatórios de avaliação econômico-financeira, elaborou-se esse relatório, no qual
serão abordadas as questões mais importantes referentes à desestatização da GERASUL.
Apresentam-se, inicialmente, algumas informações sobre a GERASUL; em seguida, trata-se
da reestruturação do setor elétrico e dos trabalhos dos consultores, enfatizando-se as ações prévias à
desestatização (cisão da ELETROSUL e ajustes contábeis). Por último, serão avaliados o Quarto e o
Quinto Estágio, conforme prevê a IN n° 07/94, com destaque para os principais itens da avaliação
econômico-financeira que serviu de base para a fixação do preço de venda.
Com base nessas informações, será possível então emitir um juízo sobre o preço mínimo
adotado pelo CND para alienação da GERASUL.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
A ELETROSUL, empresa a partir da qual surgiu a GERASUL, foi constituída por escritura
pública em 23/12/68 e autorizada a funcionar pelo Decreto n° 64.395, de 23/04/69. Controlada pela
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRÁS —, que possuía, em 31/12/96, 99,7% do seu capital, a
ELETROSUL tinha como objetivo a produção e a transmissão de energia elétrica em alta e extra-alta
tensão. A Empresa era também responsável pelo planejamento e construção de usinas hidrelétricas e
termelétricas, subestações e linhas de transmissão, além de transmitir parte da energia gerada pela Usina de
Itaipu.
Em razão do processo de reestruturação societária da ELETROSUL, a esta empresa foram
delegadas as atividades de transmissão e repasse da energia proveniente de Itaipu; a GERASUL ficou com
a responsabilidade pela geração de energia elétrica.
A composição acionária da GERASUL em 31/05/98 é a seguinte:
ACIONISTAS
ORDINÁRIAS
UNIÃO
FND
OUTROS

N° DE AÇÕES
454.100.458.846
264.328.120.838
24.650.082.410
165.122.255.598

TIPO/CLASSE
100,00%
58,21%
5,43%
36,36%

% CAPITAL
84,23%
49,03%
4,57%
30,63%

PREF. A
OUTROS

73.460.000
73.460.000

100,00%
100,00%

0,02%
0,02%

PREF. B
UNIÃO
FND
OUTROS

84.917.297.330
17.593.018.180
67.324.279.150

100,00%
20,72%
0,00%
79,28%

15,75%
3,26%
0,00%
12,49%

TOTAL

539.091.216.176

-

100,00%
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Área de Atuação
A GERASUL fornece energia para as distribuidoras responsáveis pelo suprimento dos
Estados de Santa Catarina (CELESC), Rio Grande do Sul (CEEE, AES Sul S.A. e Rio Grande Energia
S.A.), Mato Grosso do Sul (ENERSUL) e Paraná (COPEL) e complementa o mercado de energia elétrica
da Região Sudeste entregando à FURNAS parte da energia vendida nessa Região.
A área de atuação da GERASUL possui cerca de 928.271 lcm 2, o equivalente a 11% do
território brasileiro. Essa área concentra aproximadamente 25,8 milhões de habitantes e responde por cerca
de 20% do PIB nacional. O mapa a seguir, ainda com legendas da ELETROSUL, mostra a região de
atuação da Empresa:

Participação de Mercado
A GERASUL, na sua área de atuação, apresenta a seguinte participação no mercado de
ESTADO
Santa Catarina
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Sul
Paraná
min_bjb_160p \processos do 13.113\ 1998\ d2
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PARTICIPAÇÃO
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56
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1

9.473
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Capacidade Instalada e Unidades de Produção
O parque gerador da Empresa em operação é composto por três usinas hidrelétricas e três
usinas termelétricas. A capacidade instalada dessas usinas, hoje, é de 3.713 MW. Com essa capacidade, a
GERASUL encontra-se entre as grandes geradoras brasileiras, tendo sido responsável, no ano de 1997,
por 7% da energia gerada no País.
O quadro a seguir indica a evolução da produção de energia da GERASUL entre 1993 e
1997:
Produção de Energia da GERASUL (GWh)
1995
1994
1993
15.708
14.946
14.534
13.469
13.159
12.714
2.239
1.787
1.820

Geração Própria
Hidráulica
Térmica

1996
19.748
16.851
2.897

1997
19.815
15.753
4.062

A seguir descreveremos resumidamente as características das seis usinas da GERASUL:
Usina Hidrelétrica Passo Fundo
A Usina Hidrelétrica Passo Fundo encontra-se localizada no rio de mesmo nome, no
município de Entre Rios do Sul - RS e entrou em operação em 1973. Possui capacidade instalada de
220MW, contando com dois geradores. O reservatório da Usina ocupa uma área de 152 Km 2 .
Usina Hidrelétrica Salto Osório
Está localizada no rio Iguaçu, no município de Quedas do Iguaçu - PR. A usina entrou em
operação em 1975 e, em 1980, foi ampliada. A capacidade instalada é de 1.078 MW, provenientes de seis
geradores. O reservatório da usina ocupa uma área de 55 Km 2.

Usina Hidrelétrica Salto Santiago
A usina encontra-se no município de Saudades do Iguaçu - PR e entrou em operação em
1980. Quatro geradores de 355 MW garantem uma capacidade instalada de energia de 1.420 MW. O seu
reservatório ocupa uma área de 208Km 2.
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda
Está localizado no município de Capivari de Baixo -SC e foi incorporado em 1971. O
carvão mineral obtido na própria região é utilizado como combustível para a termelétrica. Possui
capacidade instalada de 857 MW e é composto por três usinas térmicas, constituindo o maior complexo
termelétrico da América Latina. O complexo encontra-se equipado com filtros de alta capacidade de
retenção de partículas sólidas.
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Usina Termelétrica Charqueadas
Usina localizada no município de Charqueadas -RS. Foi incorporada em 1970. Utiliza como
combustível o carvão obtido na própria região. Sua capacidade instalada é de 72 MW. Está, também,
equipada com filtros de alta capacidade de retenção de partículas sólidas.

Usina Termelétrica Alegrete
Encontra-se localizada no município de Alegrete -RS e foi incorporada em 1971. Utiliza
como combustível o `fuel-oil' e possui capacidade instalada de 66 MW.
Parcerias
Para atender à demanda de energia elétrica na sua área de atuação, a GERASUL, em
parceria com a iniciativa privada, está construindo novas usinas e ampliando o seu parque gerador. Dois
desses empreendimentos merecem destaque:
Construção da Usina Hidrelétrica de Itá - localizada no rio Uruguai, fronteira dos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, terá potência instalada de 1.450 MW As atividades construtivas estão
em andamento (o desvio do rio foi feito ainda em 1997) e espera-se que entre em operação comercial
no ano 2000;
Construção da Usina Hidrelétrica de Machadinho - a usina será construída no rio Pelotas, divisa dos
estados de Santa Catarina e Rio Grande de Sul, e terá potência instalada de 1.140 MW. A operação
comercial está programada para 2003, podendo ser antecipada para 2001.
Compra de Energia
A GERASUL firmou, em maio de 1998, contrato de importação de 300 MW da Argentina
através de linha de transmissão atualmente em construção e que deve estar operando em maio do ano
2000.
Uma licitação para compra de energia com vistas a atender à demanda do estado de Mato
Grosso do Sul (150 MW) foi revogada por falta de interessados e não foi considerada na avaliação
preparada pelos consultores.

3. HISTÓRICO DAS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR
ELÉTRICO
A desestatização das empresas geradoras de energia elétrica possui características especiais
que a diferencia substancialmente de todos os outros processos até então realizados no âmbito do PND. A
eletricidade é insumo para todas as atividades econômicas e bem social básico para a população, não é
estocável e tampouco passível de rápida importação em uma situação de carência na oferta interna. Além
do mais, os investimentos para expansão da geração são vultosos, de longo prazo de maturação e estão
associados, na maioria das vezes, à concessão de serviços públicos, o que exige processo licitatório prévio
à outorga. Merece destacar ainda que, no que tange ao segmento da distribuição de energia, o serviço tem
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características de monopólio natural, o que exige regulamentação eficiente com vistas a defender os
direitos dos consumidores e garantir a expansão adequada dos serviços.
Essas características, dentre outras, tornam a desestatização do setor de energia elétrica
merecedora de cuidados especiais, quando comparada com a de outros setores que já foram privatizados.
Assim, o Conselho Nacional de Desestatização (CND) entendeu ser necessário o estabelecimento de
regras claras e estáveis, como condição prévia para a participação da iniciativa privada. Nesse sentido, foi
criada pelo CND uma Comissão Interministerial para Desestatização do Sistema ELETROBRÁS com
finalidade precípua de elaborar termo de referência objetivando a contratação de estudo sobre a
modelagem da desestatização, com base nas alternativas para a privatização da geração.
Visando a atender à determinação do CND, foi efetuada a contratação, por meio da
ELETROBRÁS com recursos do Banco Mundial, de um consórcio de consultores, liderado pela Coopers
& Lybrand. O escopo do trabalho dos consultores abrangeu a elaboração de 10 relatórios técnicos
englobando os seguintes temas:
Avaliação situacional e revisão dos trabalhos em desenvolvimento;
Opções e visão inicial dos consultores;
Revisão das questões básicas e plano de trabalho;
Diretrizes para a prorrogação das concessões atuais;
Diretrizes para a licitação de novas concessões;
Privatização do sistema ELETROBRÁS;
Reestruturação do setor elétrico;
Plano de implementação;
Documentos regulatórios;
Novo código de energia.
Os trabalhos de reestruturação do setor elétrico, incluindo os estudos desenvolvidos pela
29.
Coopers & Lybrand, vêm sendo acompanhados pelo TCU no âmbito do TC 012.077/95-3, que trata da
desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- ELETROBRÁS.
As principais recomendações do consórcio de consultores liderados pela Coopers &
Lybrand para a reestruturação do setor elétrico são:
a) Desverticalização do Mercado:
O atual modelo de mercado verticalizado-integrado (empresas atuando simultaneamente na
geração-transmissão e distribuição) e estatal monopolista deve ser substituído por um modelo
desverticalizado, misto e competitivo.
Neste modelo atuariam os seguintes agentes:
Geradores: serão privatizados e haverá competição pelo mercado;
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Transportadores: Serão empresas responsáveis exclusivamente pela transmissão de energia elétrica,
inicialmente estatais (pelo menos nos próximos 5 anos);
Distribuidores/comercializadores: Serão concessionárias de serviço público responsáveis pela operação
e desenvolvimento das redes de distribuição Estas concessionárias comprarão energia em atacado
(contratos bilaterais de longo prazo) e varejo (mercado spoe), repassando a consumidores dentro de
um determinado território;
Consumidores livres . Serão aqueles cujos parâmetros de suprimento (carga e tensão, atualmente
fixadas em lei como 10 MW e tensão maior que 69 kV) são de tal ordem que os permitam escolher
livremente o seu supridor com total garantia de livre acesso à malha de transmissão.
b) Criação do Mercado Atacadista de Energia — MÃE:
O MÃE será um mercado organizado e regido por regras claramente especificadas, por
33.
meio das quais a energia elétrica é adquirida e vendida a preços pré-definidos. Esse mercado substituirá o
atual sistema de preços regulamentados da geração com contratos renováveis de suprimento. Os
geradores e os distribuidores continuarão a negociar a maior parte de sua energia por meio de contratos
bilaterais, cujo objetivo será o de proteger as partes contra a exposição ao risco representado pela
potencial volatilidade do preço spot' de energia do MÃE.
c) Criação do Operador Independente do Sistema — OIS:
O OIS será uma organização independente, de propriedade conjunta das diversas entidades
34.
do setor elétrico, e responsável pela operação do sistema interligado (programação e despacho da energia
gerada) e pela prestação de serviços de contabilização e liquidação para o MÃE.
d) Criação do Planejador Indicativo:
Será uma entidade responsável pela preparação do planejamento indicativo de longo prazo
35
da geração e que presta serviços em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
e) Criação do Agente Financeiro Setorial:
Será uma entidade destinada a fornecer empréstimos, aportes de capital próprio e garantias
36.
financeiras para suportar o desenvolvimento do setor elétrico. Deverá ser exercido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
f) Criação do Agente de produção de ITAIF'U:
Será o órgão responsável pela comercialização da energia disponibilizada pela Usina
37
Hidrelétrica de Itaipu.
g) Criação do comprador de última instância:
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Será uma entidade destinada a adquirir a produção de projetos de hidroeletricidade de
importância estratégica nacional em nome do Governo com vistas à sua viabilização.
h) Criação do Sistema Nacional de Subsídios Isolados:
Será um mecanismo que irá prover suporte financeiro aos sistemas isolados e que substitui
a Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC).
Toda a reestruturação proposta está fincada na diretriz básica de assegurar ampla
competitividade e maior eficiência nos diversos segmentos do setor de energia elétrica. A
operacionalização deste novo ambiente embasa-se nos seguintes princípios:
Atendimento à demanda de energia elétrica;
Estabilidade de regras,
Racionalização da oferta e da demanda;
Ampliação da capacidade de investimento do setor,
Respeito ao meio ambiente;
Fortalecimento do Estado Regulador e Fiscalizador;
Ampla participação privada,
Qualidade e preço justo aos consumidores.
O projeto, desenvolvido pela Coopers & Lybrand, já foi concluído e atualmente está em
fase de análise e aprovação por parte do Ministério de Minas e Energia. O Ministério está analisando o
trabalho por meio de grupos de trabalho com participação de técnicos 'do setor elétrico, tendo sido
autorizado pelo Ministro de Minas e Energia a implantação do Operador Independente do Sistema (OIS) e
a organização do Mercado Atacadista de Energia (MAE).
A maior parte das medidas relacionadas com a reestruturação do setor elétrico afeta
significativamente o processo de privatização da ELETROSUL. A consolidação desse processo de
reestruturação vem exigindo a montagem de um novo arcabouço legal e normativo. Dentre os atos
editados com esse objetivo, podem ser destacados:
Lei n° 9.648, de 27.05.98, que autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da
ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá outras providências;
Decreto n° 2.655, de 02.07.98, que regulamenta o Mercado Atacadista de Energia Elétrica e define as
regras de organização do operador Nacional do Sistema Elétrico;
Resolução-ANEEL n° 248, de 07.08.98, que estabelece condições gerais da prestação de serviços de
transmissão, de contratação do acesso e uso dos sistemas de transmissão de energia elétrica, vinculadas
a celebração dos contratos iniciais;
Resolução-ANEEL n° 249, de 11.08.98, que estabelece as condições de participação no Mercado
Atacadista de Energia-MAE- e diretrizes para estabelecimento do Mecanismo de Realocação de
Energia-MIRE;
Resolução-ANEEL n° 261, de 13.08.98, que estabelece os percentuais de redução do reembolso
previsto na sistemática da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis — CCC;
O Resolução-ANEEL n° 264, de 13.08.98, que estabelece as condições para contratação de energia
elétrica por consumidores livres;
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Resolução-ANEEL n° 265, de 13.08.98, que estabelece condições para o exercício de atividade de
comercialização de energia elétrica;
Resolução-ANEEL n°, 266, de 13.08.98, que estabelece limite ao repasse, para as tarifas de
fornecimento, dos preços livremente negociados na aquisição de energia elétrica, por parte de
concessionário e permissionários de distribuição;
Resolução-ANEEL n°, 267, de 13.08.98, que homologa os montantes de energia e demanda de
potência para os contratos iniciais de compra e venda de energia para as empresas da Região Sul;
Resolução-ANEEL n° 268, de 13.08.98, que homologa os montantes de energia e potência
asseguradas das usinas hidrelétricas pertencentes às empresas da Região Sul;
Resolução-ANEEL n° 269, de 13.08.98, que estabelece as tarifas dos contratos iniciais;
1) Resolução-ANEEL n° 270, de 13.08.98, que estabelece condições e procedimentos para solicitação de
reajuste de tarifas de energia elétrica dos concessionários do serviço público de distribuição.

4 - Das ações prévias à privatização da ELETROSUL
4.1 Relatório de Auditoria Especial

Durante a inspeção realizada na ELETROSUL tivemos conhecimento que os consultores
43.
contratados pelo BNDES para o denominado Serviço B estavam recomendando a realização de ajustes
significativos nos registros contábeis da ELETROSUL com vistas a adequá-los ao processo de
privatização. Tais propostas foram apresentadas no Relatório de Auditoria Especial (Vol. III), elaborado
pela Artur Andersen, recomendando que fossem feitos ajustes no Balanço Patrimonial da ELETROSUL
que se refletiriam em uma redução no Patrimônio Líquido da empresa de R$ 708.112.000,00 (setecentos e
oito milhões, cento e doze mil reais), o que equivale a 14,25 % do valor original do Patrimônio Líquido.
Os ajuste propostos estão resumidos no quadro a seguir:
RS Mil
Patrimônio líquido, conforme Balanço
Patrimonial da Sociedade

4.966.890

Provisão para cobertura de reservas
técnicas da Fundação ELOS

(355.970)

Provisão para perdas - concessões a
licitar

(246.673)

Provisão para pagamento de
Imposto de Renda e Contribuição
sobre o lucro

(155.255)

Provisão para Imposto de Renda
diferido

(23.892)

para

(60.294)

Complemento de provisão
contingências trabalhistas
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133.972

Efeitos Fiscais - créditos tributários
não contabilizados

708.112

Total dos ajustes propostos

4.258.778

ajustado
Líquido
Patrimônio
da
recomendações
a
atendendo
auditoria especial

Tendo em vista a sua materialidade, apresentaremos, a seguir, breve descrição dos
44.
principais ajustes propostos.

•

Provisões junto ao Fundo de Pensão dos empregados da Companhia

O Relatório de Auditoria Especial (Vol. III) indica a necessidade de ser efetuada uma
provisão no valor de R$ 355,97 milhões referente a reservas técnicas destinadas à cobertura de beneficios
por parte da patrocinadora.
Quando da avaliação econômico-financeira, se acatada a recomendação dos consultores, o
valor da empresa seria reduzido do montante considerado como contingência.
Cabe destacar que, durante a inspeção, fomos informados de que os estudos
desenvolvidos, até então, pelo Atuário da ELOS não indicavam insuficiência de reserva.

•

Embora o Relatório da Auditoria Especial não especifique claramente as diferenças entre
os dois estudos, os representantes da ELETROSUL na ELOS informaram que os principais motivos da
discordância estão relacionados com as seguintes questões:
i Consideração diferenciada das obrigações da ELETROSUL junto à ELOS no que tange aos proventos
da Aposentadoria Especial de empregados da ELETROSUL expostos à situação de periculosidade;
ii. Utilização de tábuas de mortalidade e de rotatividade diferentes.
Sobre essa última questão, o relatório de auditoria especial (fls. 320 — Vol. III) assim
justifica a utilização de outras tábuas de mortalidade e rotatividade:

'A razão para não utilizarmos a mesma Tábua de Mortalidade
normalmente usada pela ELOS decorre do fato de a Tábua CSO 58 ser uma
tábua utilizada para seguro por morte, enquanto a GAM-1971 é uma tábua
utilizada para seguros de renda, sendo portanto, esta última mais
adequada para uma avaliação de um plano de aposentadoria.
Com relação à Tábua de Rotatividade, utilizamos a experiência da
Towers Perrin pelo fato de desconhecermos a tábua usada pelo atuário
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da ELOS.'
Os representantes da ELETROSUL na ELOS assim discriminaram, em termos
50.
quantitativos, as razões da diferença entre os dois estudos atuariais:
R$ 91 milhões
R$ 132 milhões
R$ 132 milhões

Aposentadorias Especiais (empregados ativos)
Aposentadorias Especiais (empregados inativos):
Mudança nas tábuas de rotatividade e mortalidade:

Provisão para perdas - concessões a licitar
Encontram-se provisionados na conta do Ativo 'Concessões a Licitar' os valores relativos
a custos com estudos e projetos, obras em andamento e despesas de remunerações das imobilizações em
curso (DRIC) relativas a concessões, anteriormente da ELETROSUL, que foram extintas por Decretos de
12 de abril de 1995, atendendo ao disposto no art. 43 da Lei 8.987/95 — 'Lei de concessões'.
Tais concessões deverão ser outorgadas novamente após processo licitatório, devendo o
vencedor ressarcir a ELETROSUL dos gastos realizados.
Cabe destacar que o órgão concedente, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
no Edital de licitação de Campos Novos, indicou um valor a ser ressarcido referente a estudos e projetos
inferior àquele que se encontra contabilizado para este empreendimento, o que evidencia a necessidade de
um ajuste nas demonstrações financeiras da GERASUL
Há casos em que se observa grande probabilidade dos empreendimentos jamais virem a
ser implantados, tendo em vista o alto impacto ambiental (Ilha Grande, São Roque e Capanema), razão
pela qual a GERASUL não será reembolsada dos gastos efetuados nesses projetos.

Provisões para tributos;
A auditoria especial contratada pelo BNDES identificou diversas provisões tributárias não
55.
contempladas, até então, no balanço da ELETROSUL, impactando o patrimônio liquido da companhia e
o seu valor econômico. As notas explicativas do balanço ajustado constante do Relatório de Auditoria
Especial (fls. 5 - Vol. III) assim abordam as provisões para tributos:
'6. A Sociedade não constituiu provisão para imposto de renda diferido
para reconhecer os efeitos tributários sobre o lucro inflacionário
acumulado até 31 de julho de 1997, no montante de R$ 23.892 mil,
deduzidos dos prejuízos fiscais acumulados apurados após nossos
ajustes. Tal provisão reduziria o patrimônio líquido no mesmo
montante, naquela data.
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A Sociedade não reconheceu direitos correspondentes a créditos
tributários referentes, principalmente, às diferenças na correção
monetária complementar decorrentes da Lei 8.200/91 no montante global
de R$ 147.858 mil. A contabilização do referido crédito tributário
aumentaria o patrimônio líquido da Sociedade no mesmo montante.
A Sociedade não reconheceu os efeitos de diversos ajustes efetuados
na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, para os
anos calendários de 1992 a 1997, principalmente quanto à exclusão da
diferença da correção monetária entre IPC x BTNF (artigo 3 0 da Lei no.
8.200/91) sobre os prejuízos fiscais de 1987. A constituição da
referida obrigação, no montante de R$ 155.255 mil, deduzido de
créditos fiscais no montante de R$ 26.862 mil, reduziria o patrimônio
líquido da Sociedade em R$ 128.393 mil.'

4.2 - Da cisão da ELETROSUL
Em consonância com o preconizado pelos consultores responsáveis pelos estudos de
56.
reestruturação do setor elétrico, assunto abordado no item 3 desta instrução, o CND decidiu pela
separação, em empresas distintas, das atividades de geração e de transmissão de energia elétrica exercidas
pela ELETROSUL. Para tanto, o Conselho determinou a cisão parcial da ELETROSUL, definindo os
termos desse rearranjo societário na Resolução No. 01/98, de 21 de janeiro de 1998. O art. 10 da citada
Resolução assim define o processo de restruturação societária da ELETROSUL:
' Art. 10 - Divulgar as seguintes diretrizes gerais aprovadas
relativamente ao processo de desestatização da Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL:

I - REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA: Nos termos dos incisos I, II e V
da Resolução CND n.° 12/97, de 22 de outubro de 1997, foram
aprovadas pelo Conselho as seguintes operações de reestruturação
societária:
cisão parcial da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. ELETROSUL, com a constituição de nova subsidiária da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, tendo por objeto social
principal a atividade de geração de energia elétrica (esta
operação foi concluída em 23 de dezembro de 1997);
cisão parcial da ELETROBRÁS, com a criação de nova sociedade
holding de capital aberto e estrutura acionária idêntica, cujo
ativo principal será a participação societária na companhia
constituída nos termos do item (i) acima;
incorporação da companhia referida no item (i) pela
sociedade criada na forma do item (ii), resultando em uma
min_bjb_160p\ processos do BJB\1998 \ d2
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companhia dedicada à atividade de geração de energia elétrica
(doravante denominada GERASUL), cujos acionistas serão a União
Federal e demais acionistas da ELETROSUL e da ELETROBRÁS;
(iv) a sociedade holding criada na forma do item (ii) promoverá,
com o suporte da ELETROBRÁS, a imediata abertura de seu capital e
adotará as providências necessárias para a implantação de um
programa de American Depositary Receipts - ADRs, Nível 1,
objetivando conferir às suas ações a mesma liquidez das ações de
emissão da ELETROBRÁS;
II - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA GERASUL: A composição acionária da
GERASUL, uma vez concluídas as operações de reestruturação
societária referidas no item I precedente, será a seguinte:

ESTRUTURA SOCIETÁRL4 PRO-FORMA DA GERASUL em mil a oes
N°
%
N°
16.676.750
53,44
UNIÃO 242.568.400
Fundo Nacional de
916.270
8,99
40.790.170
Desenvolvimento
17.593.020
62,43
283.358.570
SUBTOTAL
67.397.740
37,28
169.153.180
Outros ac. ELETROBRÁS
Total de Acionistas da
84.990.760
99,71
452.511.750
ELETROBRÁS
Outros minoritários de
246.440
0,29
1.312.318
ELETROSUL
85.237.200
100,00
453.824.068
TOTAL
Obs:Já inclui o desdobramento das ações da ELETROBRÁS de 10 por 1

%

%
19,56

N°
259.245.150

1,08
20,64
79,07

41.706.440
300.951.590
236.550.920

7,74
55,83
43,88

99,71

537.502.510

99,71

0,29
100,00

1.558.757
539.061.267

0,29
100,00

48,09

Em 23.12.97, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária da ELETROSUL que
aprovou a cisão parcial daquela sociedade, com versão de parcela de seu patrimônio, e funcionou como
assembléia de constituição das Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - GERASUL, nos termos do §
2° do artigo 229 da Lei n.° 6.404, de 15.12.76. Esta operação deu-se em cumprimento à Medida Provisória
n.° 1.531-11, de 17.10.97, que autorizou o Poder Executivo a promover a reestruturação da
ELETROBRÁS e de suas subsidiárias, dentre as quais a ELETROSUL.
Conforme preceitua o art. 229 da Lei n.° 6.404/76, foi elaborado um Laudo de Avaliação,
encaminhado a este Tribunal pelo BNDES juntamente com os Relatórios Extraordinários de constituição
dos objetos de venda. (Vols. IV a XV).
4.3 Ajustes contábeis

Posteriormente à cisão, foram publicadas as demonstrações financeiras da GERASUL
relativas ao ano de 1997. Tais demonstrações apresentam ajustes bastante importantes em relação ao
balanço inicial da companhia referente a 31.11.97.
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Os ajustes propostos não seguiram estritamente as recomendações do Relatório da
Auditoria Especial do Serviço B (Vol. III), alcançando valores ainda maiores que totalizam R$
1.556.549.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil
reais) de redução no patrimônio liquido da GERASUL. Tal diferença é motivada principalmente tendo em
vista a reavaliação da escrituração no Ativo Permanente da Usina Termelétrica de Jacui, não abordado no
Relatório de Auditoria Especial.

Dos itens abordados no Relatório de Auditoria Especial, os ajustes efetivamente realizados
totalizaram R$ 570.313.000,00, valor inferior ao inicialmente recomendado pela Auditoria especial: R$
708.112.000,00. A ELETROSUL informou que os ajustes propostos pela Arthur Andersen não foram
integralmente adotados tendo em vista que, em alguns itens, a empresa se valeu de estudos de outros
consultores, notadamente, do campo atuarial, que se mostraram mais adequados à finalidade.
Todos os ajustes estão apresentados na Nota Explicativa n° 19 das Demonstrações
Contábeis da GERASUL, que, pela quantidade de informações relevantes, transcrevemos a seguir:
'NOTA 19 - ITENS EXTRAORDINÁRIOS

A Companhia procedeu a diversos ajustes patrimoniais com reflexo no
resultado, em decorrência da avaliação da capacidade de recuperação de
seus ativos através de operações futuras e da mensuração de obrigações
assumidas ou de contingências que se revestem de riscos prováveis.
Este procedimento está em consonância com os princípios contábeis e
busca refletir a situação econômico-financeira da Companhia, através
de suas demonstrações contábeis.
Os ajustes aqui referidos totalizam R$ 1.556.549 mil e se compõem dos
seguintes elementos patrimoniais:
R$ mil

245.818
986.236
175.295
150.91;0

Concessões a licitar
Ativo permanente
Contingências
Fundação ELOS
Obrigações especiais

(1.79))
1.556.549

a) Concessões a licitar
Conforme mencionado na Nota 6, a Companhia tem registrado no ativo
realizável a longo prazo o valor correspondente a custos das obras das
UHEs Ilha Grande e Capanema, cujas concessões foram canceladas, e dos
estudos e projetos relativamente às UHEs Campos Novos, Barra Grande e
São Roque.
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Objetivando ajustar tais ativos a valores de provável realização, a
Companhia procedeu à avaliação técnica dos empreendimentos UHE Ilha
Grande, Capanema e São Roque, resultando em baixa de R$ 208.257 mil.
No que tange aos custos dos estudos da UHE Campos Novos, a Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL avaliou o valor a ser ressarcido
à Companhia, em futura licitação, em R$ 14.992 mil. Em decorrência,
foi provisionado o valor de R$ 37.561 mil.
Ativo permanente
A Companhia detém autorização do Poder Concedente para construção da
Usina Termelétrica Jacuí I, localizada no município de Charqueadas RS, com capacidade prevista de 350 MW. Sobre este ativo o Conselho
Nacional de Desestatização - CND determinou um ajuste de R$ 977.853
mil no valor contabilizado. Este ajuste foi determinado com base em
recomendação do Consórcio contratado pelo BNDES para modelar a venda e
avaliar os ativos da Companhia, constante do relatório intitulado
'Provisão para perdas em investimento em curso - Usina Termelétrica de
Jacui'.
A Companhia possuía estudos e levantamentos correlatos à atividade de
geração de energia elétrica e de uso alternativo de tecnologias que se
mostraram inviáveis. Em conseqüência, foi reconhecido como perda o
valor de R$ 8.383 mil.
Contingências
Com o objetivo de complementar as provisões descritas na Nota 12, a
Companhia reconheceu no resultado todos os riscos prováveis, estimados
por nossos advogados e auditores, no montante de R$ 175.295 mil, assim
constituídos:
RS mil
135.794
35.909

Tributária
Trabalhista
Cíveis

3.592
175.295

Fundação ELOS
O valor provisionado para fazer face à insuficiência de reservas
matemáticas relativas a benefícios concedidos e a conceder, de
responsabilidade da Companhia, foi apurado por atuário independente e
atinge o montante de R$ 150.990 mil. Deste valor, R$ 82.613 mil se
referem à conversão de aposentadorias especiais em aposentadorias por
tempo de serviço e foram registrados na rubrica 'Obrigações estimadas'
nos passivos circulante e exigível a longo prazo (Ver Nota 11). Os
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demais compromissos estão registrados na rubrica 'Empréstimos e
financiamentos', em consonância com o Instrumento Particular de
Confissão e Parcelamento de Dívida, firmado com a Fundação.
e) Obrigações especiais
As obrigações especiais vinculadas aos empreendimentos citados nos
itens a e b desta Nota totalizam R$ 1.790 mil e foram baixadas a
crédito do r esultado em conformidade com o disposto no Decreto n°
82.962, de 29.12.78, que instituiu o Plano de Contas do Serviço
Público de Energia Elétrica.'
Conforme pode ser observado, o ajuste referente à Usina de Jacuí é o mais expressivo. O
63.
valor inicialmente contabilizado para esta Usina era de R$ 1.043.393.290,00, tendo sido reduzido para R$
65.540.000,00. Ante a importância do ajuste, apresentaremos, a seguir, uma análise mais detalhada do
tema.
Reavaliação dos valores contabilizados no ativo permanente referente à UTE Jacuí
A Usina Termelétrica de Jacuí está localizada no município de Charqueadas no Estado do
Rio Grande do Sul, a cerca de 50 km de Porto Alegre. A Usina foi projetada para uma potência instalada
de 350 MW, utilizando como combustível o carvão mineral pulverizado, compreendendo uma caldeira
instalada ao tempo, tipo torre, e respectivos sistemas auxiliares; um alternador síncrono acoplado
diretamente à turbina, com potência nominal de 411.760 kVA, 20.000 V; sistema elétrico de
instrumentação e controle e sistemas auxiliares.

4

Em 1985, foram assinados os contratos para execução de obras civis e montagem
eletromecânica. A usina teve suas obras paralisadas em 1991, devido à escassez de recursos da empresa,
alcançada pela crise que se abateu no setor elétrico brasileiro, fruto da forte contenção tarifária e do alto
índice de inadimplência intra-setorial. Quando da paralisação, o empreendimento encontrava-se com os
seguintes índices de conclusão, segundo dados do Departamento de Engenharia da Expansão (DPE) da
ELETROSUL:
Obras Civis
Montagem Eletromecânica
Avanço Geral da Obra
Fornecimento nacional
Fornecimento estrangeiro
Projeto Executivo

65%
23%
40%
60%
99%
67%

Com vistas a buscar um parceiro privado para aportar os recursos necessários à conclusão
operação do empreendimento, a ELETROSUL deflagrou, em 28.11.94, um processo licitatório
internacional. Este processo tinha por objeto a outorga ao vencedor de uma 'Permissão de Uso das
Instalações da Usina com Encargos de Concluir o empreendimento, operar, manter e disponibilizar a
Potência Líquida Total da Usina com exclusividade para a ELETROSUL'.
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Apenas a empresa Jacui Generating Company Ltda. (Intergen) ofereceu proposta,
posteriormente desclassificada por tarifa excessiva, tendo sido apresentadas duas novas propostas, que
igualmente foram desclassificadas. Somente em 29/04/97, a empresa apresentou uma Quarta proposta,
desta vez aceita, resultando na adjudicação do objeto da licitação.
Ante a importância da questão, foi solicitado ao BNDES o encaminhamento dos estudos
que embasaram a decisão de reduzir o valor contabilizado no Ativo Permanente referente a este
empreendimento energético de R$ 1,07 bilhões para R$ 65 milhões.
Em atendimento ao solicitado, o BNDES encaminhou, por meio do oficio AT-008/98 (fls.
219— Vol. II), de 14.01.98, os seguintes documentos: Provisão para Perdas em investimento em Curso Usina Termelétrica de Jacui - Parecer do Consórcio' (fls. 221/230 — Vol. II); e `Parecer do Consórcio
quanto à licitação da UTE Jacui' (fls.231/280 — Vol. II).
Os dois documentos, elaborados pelos consultores responsáveis pela execução do Serviço
B, têm por objetivo recomendar a estratégia a ser adotada pelo Governo Federal no que diz respeito à
licitação em curso para contratação de parceiro com vistas à conclusão da UTE Jacui.
O consórcio de consultores recomenda a não implantação da usina nos moldes da proposta
da Intergen, objeto da concorrência internacional, tendo em vista a sua não atratividade sob a ótica
econômico-financeira. Prossegue o consórcio recomendando que os ativos de Jacui continuem fazendo
parte do Objeto de Venda, deixando para o futuro controlador decidir pela continuidade do projeto em
outras bases que se mostrem mais econômicas.
Nesta mesma documentação, o consórcio traz ainda as seguintes conclusões:

•

'O registro contábil do investimento em curso no projeto Jacuí
identifica um valor incompatível, quer com o custo de reposição de um
projeto similar, quer com a perspectiva de resultados que estes
ativos, no estado hoje existentes, poderão propiciar à GERASUL .
O custo de reposição do projeto de Jacuí foi avaliado pelo Consórcio
em US$ 490 milhões, equivalentes a R$ 553.700.000,00, sendo a parcela

já investida tecnicamente estimável em R$ 332.220.000,00. Por outro
lado, o valor econômico da parcela já investida foi avaliada pelo
consórcio em R$ 65.540.000,00.
Em função do aqui mencionado, não tem sido econômico manter o custo
histórico ou reconhecer o valor representativo do custo de reposição,
mas apenas aquele valor que reflete a efetiva capacidade de geração de
renda dos ativos em questão (ou seja, R$ 65.540.000,00).
O registro contábil de Jacuí, que totaliza R$ 1.043.393.290,00, se
contrapõe ao valor econômico determinado pelo consórcio. Em face desta
realidade, o princípio do conservadorismo, que rege a Contabilidade,
recomenda o ajuste no valor deste investimento. O consórcio propõe que
se adote o valor de R$ 65.540.000,00 para escriturar o investimento em
curso.
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Após a leitura dos citados documentos, restaram por esclarecer algumas questões
73.
relacionadas com os critérios adotados no fluxo de caixa que definiu o valor presente recomendado pela
consultora responsável pelo serviço B. Foram, então, requeridas informações adicionais aos consultores.
Em atendimento à nossa solicitação, os consultores encaminharam o seguinte documento: 'Parecer do
Consórcio quanto à licitação da UTE Jacuí - Esclarecimentos ao Tribunal de Contas da União' (fls. 01/10
— Vol. XVI).
A partir destes esclarecimentos, analisamos o fluxo de caixa que deu origem ao valor de R$
74
65.540.000,00 e identificamos questões que mereceriam um maior aprofundamento desta Unidade
Técnica. Tais questionamentos dizem respeito à tarifa considerada para valorar a geração de Jacuí nos
cinco primeiros anos de operação em função do disposto no art. 10 da Medida Provisória n° 1531-16, de
05.03.98, ao critério de aferição da carga tributária aplicável e à compra de energia secundária no sistema
interligado, como forma de reduzir o custo de combustível.
As justificativas apresentadas se mostraram satisfatórias, embora, sob nosso entendimento,
foram feitas simplificações no cálculo somente aceitáveis pela finalidade a que se destinavam: a alteração
do valor contábil dos ativos da Usina. Entendemos que o cálculo, da forma como foi realizado, não tem
precisão suficiente para, por exemplo, definir um preço mínimo de alienação.
Resta-nos, então, avaliar com maior profundidade a legalidade e a oportunidade do ajuste.
Para tanto, recomendamos a realização de uma diligência ao BNDES indagando diversos aspectos do
ajuste efetuado. Tal diligência foi efetuada por meio do oficio 9' SECEX 216/98 (fls. 50/51). O BNDES
por meio do oficio AT 079/98 (fls. 19 — Vol. XVI) encaminha relatório do consórcio de consultores do
serviço B contendo os esclarecimentos solicitados. Apresentamos, a seguir, os pontos objetos da
diligência, acompanhados de um resumo da resposta encaminhada e da análise desta Unidade Técnica.

Questão a) Conseqüências para os atuais acionistas dos ajustes propostos e seus efeitos futuros,
notadamente no que tange à redução do valor referente à Usina Termelétrica de Jacuí contabilizado no
Ativo Permanente:
Resposta:
O ajuste no valor do Ativo permanente, que culminou com a sua redução em R$
977.853.920,00, tem impactos de natureza contábil, societário, fiscal e empresarial.
Cabe destacar, dentre os diversos impactos apresentados:
a redução da carga de depreciação vinculada à Usina;
aumento da carga tributária;
( perda da flexibilidade empresarial por parte do futuro acionista controlador da Gerasul para executar
política de distribuição de dividendos e no planejamento fiscal, utilizando-se do investimento histórico
realizado.

■
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Análise
Entendemos que os impactos discriminados pelo consórcio estão corretos, e efetivamente,
79.
sob a ótica fiscal, o ajuste traz beneficios para a União tendo em vista a maior carga tributária advinda de
um menor custo de depreciação para a GERASUL. Cabe destacar, por oportuno, que o ajuste efetuado
representa assumir, desde logo, que a operação da usina não será suficiente para cobrir os investimentos
realizados. Tal ajuste redundou em prejuízos para a Gerasul no ano de 1997. Em relação ao preço de
venda, considerando a utilização do método do fluxo de caixa descontado para definir este parâmetro, o
ajuste não influi no preço mínimo.

Questão b) Embasamento legal para a reavaliação dos ativos da Usina Termelétrica de Jacuí nos moldes
recomendados pelo consórcio de consultores:
ó

Resposta:

'os princípios fundamentais da contabilidade prevêem critérios de
avaliação do ativo que admitem provisões adequadas para ajustá-lo ao
valor provável de realização. Recomendam que o valor de escrituração
do ativo retrate a sua efetiva capacidade de recuperação através de
geração de rendas futuras. (...)
(...) Complementarmente, a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/76),
se por um lado não prevê critérios específicos de provisões para
ativos imobilizados, explicitamente não os impede e até prevê
objetivamente provisões para perdas (Artigo 183 da Lei 6.404/76).
Assim, a Lei 6404/76 e os princípios contábeis que regem a
escrituração contábil das companhias levaram o Consórcio a recomendar
ajustes no valor dos ativos que compunham atividades de geração da
ELETROSUL e que não expressavam a sua efetiva capacidade de
recuperação desse capital proporcionado pela geração efetiva de rendas
futuras (valor econômico).'

•

Análise
Considerando o Princípio da Legalidade, associado ao Direito Administrativo, entendemos
que a resposta dos consultores não informa de maneira cabal qual o disciplinamento legal que autoriza a
realização do ajuste. Como bem disseram os consultores, a Lei 6.404 não autoriza explicitamente a
reavaliação de ativos com vistas a reduzir o seu valor. Desse modo, decidimos buscar, subsidiariamente,
outros normativos que tratassem da questão.
Aplicável à espécie, identificamos a Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) No. 183, de 19 de junho de 1995, que aprova pronunciamento do Instituto Brasileiro de
Contabilidade - B3RACON sobre Re ava 1 i ação de Ativos'.
A citada deliberação destaca que a reavaliação significa 'a adoção do valor de
mercado para os bens reavaliados, abandonando-se para estes o
princípio de custo original corrigido monetariamente. Objetiva,
conceitualmente, que o balanço reflita os ativos a valores mais
próximos aos de reposição.'
min_bjb_160p \processos do BJB \ 1998\ d2

19

-

.7 4

-

0-5 :à1:-75ovA
LP

nit (C;a d̀it, moo'
.61 esoc
ew
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CABOTES"' DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

TC-012.073/95-4

Especificamente quanto a reavaliações que culminem com a redução de valores,
identificamos, na citada deliberação, os itens 6 e 44, os quais transcrevemos, parcialmente, a seguir:

a avaliação de ativos pelo custo corrigido monetariamente
é o critério preferencial consagrado pelos princípios fundamentais de
contabilidade, sendo a reavaliação um critério alternativo, que, se
adotada dentro dos parâmetros e critérios técnicos definidos neste
Pronunciamento, constitui-se em prática contábil aceitável. Em ambos
os casos, deve-se observar o valor de recuperação, sempre que menor,
conforme comentado no item 44. Essa posição se coaduna com as normas
internacionais de contabilidade do IASC - International Accounting
Standards Committee' .
'6

•

-

Assim,

'44 - Em princípio, todos os ativos constantes do balanço de uma
empresa devem ser recuperáveis. Valor de recuperação no caso do
imobilizado é o montante que a empresa espera recuperar pelo uso
futuro de um ativo nas suas operações, incluindo seu valor residual na
baixa. Dessa forma, o imobilizado (um item ou grupo de itens) deve ser
periodicamente acompanhado com o objetivo de verificar se o valor de
recuperação está inferior ao valor líquido contábil, quer esteja
avaliado pelo custo corrigido ou pelo mercado (reavaliação). Quando
isto ocorrer, o valor líquido contábil deve ser reduzido ao valor de
recuperação. Todavia, esta redução somente deve ocorrer se for
considerada não temporária. O montante desta redução deve reverter a
uma reavaliação anterior, sendo debitada a reserva. Um eventual
aumento subseqüente no valor de recuperação desses ativos deve
reverter a baixas anteriores. Essa verificação deve levar em conta o
grupo de itens do imobilizado que formam um conjunto ou projeto e os
demais ativos correspondentes, particularmente o ativo diferido.
Preferencialmente, o valor de recuperação deve estar baseado no fluxo
futuro de caixa descontado a valor presente, considerando as operações
da companhia como um todo.'
Entendemos que, a principio, o ajuste proposto atende ao preceituado no normativo da
CVM, restando saber se a avaliação da compatibilidade entre o valor contábil e o valor econômico foi
feita nos demais itens do ativo permanente, o que foi objeto da questão O desta Unidade Técnica,
conforme apresentado adiante.

Questão c) Estudos que abordam o valor da realização forçada de todos os ativos associados à UTE
Jacui que demonstram ser esta alternativa menos viável que a implantação do projeto nos moldes
recomendados -
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Resposta:
O estudo realizado pela Stone & Webster (empresa de engenharia internacional com
notório conhecimento em geração de energia) valorizou os ativos da UTE Jacuí em R$ 17 milhões (US$
15,4 milhões), segundo o conceito de liquidação forçada. Informa o consultor que a estimativa de valores
considerou a venda dos equipamentos no varejo, destacando que, na elaboração dos trabalhos, a Stone &
Webster tomou por base informações dos contratos de fornecimento como custos e especificações. A
avaliação contemplou 'uma lista detalhada' dos itens constantes dos contratos de fornecimento, sendo
que o nível de preços correntes foi utilizado como `benchmark' na estimativa do valor (salvado ou de
sucata) destes itens, definidos como percentuais do preço de contrato corrente (fls. 52/61 — Vol. XVI). O
consultor apresenta as premissas adotadas (fls. 25 — Vol. XVI) juntamente com o seguinte quadro que
resume a avaliação realizada:
Equipamentos Nacionais (em US$)
Sucata

3.274.000,00

Salvados

2.516.000,00

Equipamentos Importados (em US$)
Sucata

1.399.000,00

Salvados

8.182.000,00

TOTAL (US$)

15.371.000,00

A venda destes equipamentos demandaria prazos significativos, baseado em experiência
americana na qual a venda de diversas plantas demandaram prazos entre dois e três anos, e que dada a
tecnologia, já em desuso, apenas a GERASUL teria capacidade de valorizar os ativos por um 'preço' mais
elevado.
Análise
Observamos que o consórcio efetivamente realizou uma avaliação do valor de venda dos
ativos de Jacuí. Tal avaliação redundou em um montante de recursos inferior àquele obtido pelo método
do fluxo de caixa descontado da Usina. Isto posto, somos de opinião que o valor econômico adotado (R$
65.000.000,00) é mais adequado do que o valor de realização forçada. Resta, no entanto, comprovar se
uma eventual conversão dos equipamentos para a utilização de outro tipo de combustível não se
apresentaria mais atrativa do ponto de vista econômico do que manter as premissas de projeto (Questão
D).

Questão d) Custos de conversão dos equipamentos da Usina Termelétrica de Jacuí para utilização de gás

natural ou outro combustível alternativo e a viabilidade de utilização de novo combustível 'vis a vis' a
conclusão do projeto:
-
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Resposta:
Foram analisadas as seguintes alternativas de conversão de combustíveis para a Usina
87.
Termelétrica de Jacuí:
Uso simultâneo de carvão e gás;
Utilização da tecnologia de ciclo simples a vapor alimentado;
Utilização da tecnologia de ciclo simples a gás;
Utilização da tecnologia de ciclo combinado.
O consórcio concluiu que a conversão da usina para utilizar gás natural é desvantajosa,
88.
tendo em vista os custos para a implantação de um gasoduto e a não utilização do subsídio da CCC. O
projeto de conversão apresenta incertezas, sobretudo quanto à viabilidade tecnológica, requerendo uma
avaliação detalhada por parte dos fabricantes do estado atual dos equipamentos, tendo em vista a
desatualização da tecnologia empregada.
Em que pese o futuro trajeto do gasoduto Brasil-Bolívia contemplar o Estado do Rio
89.
Grande do Sul, haveria necessidade de construção de um ramal, o que penalizaria a utilização do gás
natural sob o ponto de vista econômico.
Por fim, o consórcio ressalta que 'o Estado do Rio Grande do Sul tem uma
90.
política específica para o setor carbonifero e a UTE Jacul é uma das
ultimas alternativas para viabilizar a exploração do carvão na região'.
Análise
Os consultores em sua análise não se aprofundaram na determinação do custo de conversão
91.
da Usina Termelétrica de Jacuí para a utilização de outro combustível. O que efetivamente merece ser
levado em consideração é o fato de as unidades da termelétrica de Jacuí terem sido projetadas na década
passada, estando a tecnologia já desatualizada, o que dificultaria a adaptação dos equipamentos.
Considerando que o carvão apresenta um custo por quantidade de energia próximo ao do gás natural,
como informam os consultores; a necessidade de implantação de um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia; e a
não utilização dos beneficios decorrentes da Conta de Consumo de Combustíveis (C.C.C.), concordamos
que, nas condições analisadas, seria mais econômico concluir o projeto considerando suas especificações
iniciais.

Questão e) Justificativa para a distribuição do valor presente liquido de R$ 65.540.000,00 nas diversas
rubricas contábeis:
Resposta:
92.

O consórcio de consultores recomendou :

alocar o valor econômico do acervo patrimonial na UTE Jacuí - R$
65,5 milhões - nos seguintes itens do ativo: Terrenos e Edificações;
Obras Civis; e Benfeitorias; e
min_bjb_160p \processos do BJB\ 1998 d2
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constituir provisão para perda integral nas demais rubricas,
ii.
fundamentando-se no que se segue:
as rubricas Engenharia, Juros sobre o Capital Próprio (DRIC) e
Outros (estudos e projetos e despesas ativadas aceitas pelo então
DNAEE) não têm valor econômico, ou seja, as operações futuras da UTE
não conseguirão recuperar o capital ali contabilmente registrado;
as escriturações nos itens representados por Terrenos, Edificações,
Obras Civis e Benfeitorias seriam as únicas parcelas do investimento
realizado com possibilidade de recuperação futura, caso a usina
venha a ser comissionada, ou na hipótese do cancelamento do projeto,
se for buscada alguma utilização alternativa para os terrenos e
prédios;
em máquinas e equipamentos, na hipótese de se
os investimentos
cancelar definitivamente o projeto, requereriam provisão para perdas
complementares, em face da necessidade de pagamentos de ônus
decorrentes do não cumprimento de condições contratuais dos
fornecimentos e de eventual indenização do licitante vencedor já
adjudicado vis-a-vis os seus valores de liquidação.
Com esta escrituração proposta pelo consórcio, na hipótese
de cancelamento definitivo do projeto, as provisões para perdas
complementares serão as menores possíveis, maximizando, por
consequência, os lucros futuros e os dividendos aos seus acionistas
(bem como a carga fiscal e parafiscal).'

Análise
Inicialmente, cumpre destacar nossa preocupação com o fato de o consórcio haver
recomendado contabilizar para a rubrica 'equipamentos' o valor zero. Na oportunidade, preocupava-nos
tal escrituração não ser compatível com a existência real do bem e o seu valor econômico efetivo, que
poderia ser calculado considerando a hipótese da liquidação forçada. Ocorre que nesta hipótese recairiam
encargos pela não efetivação do projeto, advindos de multa dos fornecedores e ressarcimento de beneficios
fiscais concedidos à então ELETROSUL para a implantação da termelétrica. Tais encargos, conforme
mostrado nos trabalhos dos consultores (fls. 253 — Vol. II), alcançariam o montante de R$ 134 milhões, o
que supera largamente a estimativa de valor dos equipamentos em caso de liquidação forçada (R$ 15,4
milhões).
Ante tais considerações, entendemos que a proposta de contabilização em análise não é
prejudicial para os interesses dos acionistas da GERASUL.

Questão 1) Justificativa para o procedimento de reavaliação de ativos ter sido aplicado apenas a um item
do ativo imobilizado:
Resposta:
Informa o consórcio haver realizado amplo levantamento do valor econômico dos ativos
operacionais da GERASUL, tendo identificado que o valor total dos ativos de geração em operação está
min_bjb_160p \ processos do BIB \ 1998 \d2
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consistente com o valor econômico, à exceção da UTE Jacuí e dos ativos associados aos estudos e
projetos em usinas cujas concessões foram cassadas pela União por força da Lei 8.987/95, assunto que foi
objeto de comentários nos itens 4.1 e 4.2 desta instrução.
Deste modo, finalizam os consultores destacando que recomendaram um conjunto de
ajustes. Dentre Os quais os da UTE Jacuí e dos gastos efetuados no que seria o Aproveitamento
Hidrelétrico de Ilha Grande se destacam por conta do montante de redução sugerido no valor escriturado.
Análise
Entendemos que as análises preliminares do valor econômico dos ativos da GERASUL
preenchem aos requisitos estabelecidos na prefalada Deliberação CVM n° 183, cujo item 44 estabelece
que :
'44- ( . . . ) Essa verificação deve levar em conta o grupo de itens do
imobilizado que formam um conjunto (grifo nosso) ou projeto e os
demais ativos correspondentes, particularmente o ativo diferido.
Preferencialmente, o valor de recuperação deve estar baseado no fluxo
futuro de caixa descontado a valor presente, considerando as operações
da companhia como um todo:

Assim, como o consórcio informa haver analisado todos os itens do Ativo Imobilizado,
entendemos que o procedimento adotado está de acordo com os normativos que regem a matéria.
No que tange à baixa recomendada nos ativos associados a concessões a licitar, entendemos
que a proposta dos consultores está suportada pelos princípios básicos da contabilidade, principalmente,
quando determina que o valor contábil deve refletir o valor provável de realização.

Questão g) Descrição detalhada, com embasamento legal, dos ônus financeiros decorrentes da não
implantação do projeto da Usina Termelétrica de Jacuí:
Sobre os ônus financeiros decorrentes da não implantação do projeto, os consultores
detalham os valores devidos já apresentados no 'Parecer do Consórcio quanto à licitação da UTE Jacuí'
(fls.231/280 — Vol. II). Não foram trazidos novos valores. Assim, o ônus estimado pelos consultores é o
seguinte:

Objeto

Valor (Mil R$)

Devolução de incentivos fiscais

70.000,00

Multas com fornecedores

54.000,00

Indenização à licitante Intergen

min_bjb_160p \ processos do BJB\1998\ d2
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O embasamento legal para os ônus financeiros decorre das multas contratuais com
fornecedores, pelos acordos setoriais com a União para obtenção de incentivos fiscais e por conta da não
assinatura do contrato com a Intergen relativa à licitação no. 202-202400032.0.
Análise
Entendemos que os valores apresentados pelo consórcio podem ser objeto de reivindicação
das partes interessadas, em que pese não ter sido possível avaliar, por ausência de dados, se a estimativa
do `quantum' devido está adequada. Como esses valores não foram provisionados no Balancete, não há
impacto no preço mínimo de venda da GERASUL.

Questão h) Relação de passivos associados à Usina Termelétrica de Jacuí e contabilizados pela
GERASUL:
Resposta:
O consórcio apresentou a relação de passivos solicitada, destacando que não tem sentido
fazer uma associação direta dos passivos da nova GERASUL à UTE Jacuí, 'já que os passivos
totais da GERASUL (exigível e patrimônio líquido) estão financiando os
seus ativos totais.'
A relação apresentada, com data-base de dezembro de 1997, indica o total de R$257,1
104
milhões, sendo R$ 248 milhões referentes ao principal, e R$ 9,1 milhões, associados aos encargos da
dívida.
Análise

•

Os valores apresentados mostram que, em verdade, os ativos associados à UTE Jacuí foram
adquiridos em sua maior parte com recursos próprios, destacando-se que, do valor do ativo imobilizado
antes do ajuste (R$ 1,043 bilhões), a maior parte refere-se a juros sobre o capital próprio (R$ 390,0
milhões).
Assim, entendemos que os ajuste propostos, tanto para a UTE Jacuí, quanto a 'concessões
a licitar', embora de grande magnitude, estão de acordo com os princípios que regem a contabilidade e
não afrontam o arcabouço legal vigente.

5. Quarto Estágio de Acompanhamento - Avaliação Econômico
Financeira.
A Instrução Normativa No. 07/94, em seu art. 30, inciso IV, exige para o quarto estágio da
fiscalização o encaminhamento a este Tribunal dos seguintes documentos:

'IV - quarto estágio:
dos serviços de avaliação econômico relatórios
financeira e de montagem e execução do processo de privatização;
relatório do terceiro avaliador a que se refere o art.
31 do Decreto n° 1.204, de 29 de julho de 1994, se houver ,. '
min_bjb_160p \ processos do BIB \ 1998\ d2
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O BNDES encaminhou por meio do Oficio No. AT-112/98 (fls. 82) os relatórios finais
de avaliação econômico-financeira, em 21.07.98, ou seja, 44 dias antes da data inicialmente fixada para o
leilão de alienação do controle acionário da empresa (01.09.98). Tal envio se deu fora do prazo de 60 dias
antes da realização do leilão, conforme preconiza o inciso II, § 2°, do art. 3°, da citada IN n° 07/94. Tal
fato, no entanto, não prejudicou nossa análise, tendo em vista que, anteriormente, o Banco encaminhou os
relatórios preliminares de avaliação.
A avaliação econômico-financeira da empresa foi executada pelas consultoras contratadas
pelo BNDES para a execução dos serviços A e B com base no valor presente dos fluxos de caixa gerados
pelas operações futuras da GERASUL, conforme preceitua o art. 30 do Decreto 2594, que regulamenta a
Lei 9491/97.
Todas as projeções do fluxo de caixa foram feitas assumindo um horizonte de 30 anos
(1998 a 2028), coincidente com o prazo da concessão, sendo que o serviço A projetou os valores para os
primeiros 15 anos e nos últimos 15 anos adotou valores constantes, mantendo os dados referentes ao ano
de 2012 antes dos investimentos. Já o Serviço B projetou valores para todo o horizonte (30 anos).

É oportuno mencionar que os dois consultores utilizaram em suas projeções, como
moeda de referência, o Real, em valores constantes de 01.01.98.
Apresentamos, a seguir, os diversos itens constantes do Fluxo de Caixa da GERASUL de
modo a subsidiar a análise do valor do preço mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND) para a alienação das ações da União.

5.1 Das receitas
•

A principal fonte de receita da GERASUL é a comercialização da energia gerada nas
113.
suas usinas e daquela adquirida junta a terceiros (importação da Argentina). Tendo em vista a
reestruturação do setor elétrico que conduzirá a um ambiente onde os contratos de energia serão
livremente negociados entre os geradores, distribuidores e consumidores, houve-se por bem adotar um
período de transição de 10 anos para a plena vigência do novo modelo. Os principais pressupostos
deste período de transição estão definidos na Lei 9648/98, no Decreto 2.655 e em resoluções da
ANEEL, conforme abordado no item 3 desta instrução.
Sobre esses pressupostos, o Edital de Privatização no capítulo 6 (fls. 40 — Vol. XL)
114.
apresenta as seguintes considerações:
'As avaliações incorporaram a nova regulamentação do setor elétrico
brasileiro, conforme a Lei n° 9.648/98 e o Decreto n° 2.655/98,
destacando-se: o estabelecimento de CONTRATOS INICIAIS entre a GERASUL
e seus clientes, pelo prazo de 8 (oito) anos, com liberação gradual ao
Mercado atacadista de Energia a partir do 6° ano, à razão de 25% ao
ano; preço regulado para os volumes dos CONTRATOS INICIAIS e preço de
mercado para a energia não coberta pelos CONTRATOS INICIAIS; aplicação
da sistemática de cobertura pela Conta de Consumo de Combustíveis min_bjb_160p \processos do BJB\1998\d2
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a exploração da
CCC, durante o período dos CONTRATOS INICIAIS;
atividade de produção e comercialização de energia sob o regime da
produção independente e o pagamento pelo Uso de Bem Público, em
substituição à Reserva Global de Reversão (RGR).'
Assim, dentro dos primeiros cinco anos do período de transição, o cálculo da receita
115.
operacional da GERASUL será determinada pela ANEEL, que definirá a tarifa a ser aplicada e o
montante de energia comercializada. Estas informações farão parte dos denominados 'contratos iniciais'
firmados entre a GERASUL e as distribuidoras de energia de sua área de atuação, com interveniência
da ANEEL.

Os montantes de energia hidráulica e termelétrica considerados pelos dois serviços de
116
consultorias estão apresentados a seguir:
médio

Ener ia Garantida

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006-2017

Serviço A
Serviço B
Diferença (A B)

1.460
1.460

1.460
1.460

1.471
1.471

1.720
1.781
-61

1.720
1.781
-61

1.676
1.848
-172

1.766
1.848
-61

1.766
1.848
-61

1.766
1.848
-61

Serviço A
Serviço B

830
830

756
756

756
756

756
756

756
756

717,7
567
150,7

657,7
378
279,7

597,8
189
408,8

502

2.394
2.415
-21

2.424
2.226
198

2.364
2.037
327

2.268
1.828
440

Ano

UHE's

-

-

UTE's

-

Diferença (A-B)

•

Total - Serviço A
- Serviço B
Diferença (A B)
-

2.290
2.290
O

2.216
2.216
O

2.227
2.227
O

2.476
2.537
-61

2.476
2.537
-61

502

Obs: Os valores não incluem a energia termelétrica da Usina de Jacui, da interligação com a Argentina e da compra de energia de um Produtor Independente em
Corumbá.

As diferenças verificadas entre as estimativas dos dois consultores na energia hidráulica são
ocasionadas por diferentes critérios de contabilização da produção da Usina de Itá, enquanto que as da
energia termelétrica se devem a diferentes ritmos de desativação adotados pelos consultores.
Além da geração oriunda das usinas da GERASUL, a empresa firmou o contrato no.
21180002, destinado à compra de 300 MW de potência firme com energia associada da Argentina,
prevista para ser disponibilizada a partir do ano 2000.
Conforme já abordado, as tarifas de energia foram consideradas seguindo o prescrito na Lei
9648/98, que determina a manutenção da atual sistemática por um período de cinco anos. Para esses
primeiros cinco anos a ANEEL definiu a tarifa de R$ 28,0/NfWh. Ao final deste período, a energia
garantida pode ser comercializada livremente, de forma paulatina, sendo 25 % do total no sexto ano, 50%
no sétimo ano e 75 % no oitavo ano e liberação total a partir do nono.
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1 a)

Para a energia que poderá ser comercializada livremente, os dois consórcios adotaram
valores praticamente equivalentes: R$ 38,0 /MWh (Serviço A) e R$ 37,95 /MVA (serviço B). Informam
os consultores que analisaram a tendência de longo prazo do mercado para definir o valor da 'energia
livre'. O serviço B apresentou a metodologia adotada para o cálculo da tarifa que se baseou no custo da
energia obtida por meio da utilização de gás natural em uma usina termelétrica operando em ciclo
combinado, com elevado nível de eficiência.
Para analisar o valor adotado pelos consultores, tendo em vista a sua importância para o
cálculo do preço mínimo, buscamos o valor do custo marginal de expansão do setor elétrico apresentado
no 'PLANO DECENAL DE EXPANSÃO 1997-2006', elaborado pelo Grupo Coordenador da Expansão
do Setor Elétrico (GCPS).
Naquele documento, obtido na Internet, encontramos as seguintes observações sobre o
custo marginal de expansão:
'Do que foi apresentado,
expansão, visto como sinal
a 45 US$/MWh. Tomando-se o
incertezas do processo, o
custo marginal de expansão

pode-se inferir que o custo marginal de
de preço de energia, estaria na faixa de 35
ponto central como representativo, dadas as
GCPS recomendou o valor de 40 US$/MWh como
para este ciclo de planejamento.

e
Norte/Nordeste
Interligado
Sistema
o
para
valores
Os
Sul/Sudeste/Centro - Oeste, dos custos marginais e dos custos implícitos
do déficit são os abaixo mencionados:
Custo Marginal de Expansão de Energia: 40 US$/MWh;
Custo Implícito do Déficit de Energia : 540 US$/MWh.

Olt

Se convertermos o valor do GCPS (US$ 40/MWh) para Reais, utilizando a taxa de câmbio
121
de dezembro de 1997 (1,12 R$/US$), obteremos um custo de expansão em Reais no valor de 44,8
RS/MWh, superior em 18 % aos valores fixados pelos consórcios.
O relatório do serviço A informa que o novo Plano de Expansão do GCPS referente ao
período 1998-2007 já apresenta um custo de 38 USVMWh, ou seja, 42,56 IMMWh, bem mais próximo
do valor adotado pelos consultores.
O Serviço A informa, ainda, que realizou análises de sensibilidade considerando os
seguintes valores de tarifa da energia livre: 36; 38; 40 RS/MW .h. Já o serviço B realizou análises de
sensibilidades considerando os seguintes valores: 34,40; 36,17; 37,95; 39,72; 41,49 RS/MWh. Os
resultados dessas análises serão apresentados posteriormente.
Além das receitas provenientes da venda de energia, a GERASUL fará jus a recursos
oriundos da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC).
A Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (C.C.C), instituída pela Lei 5.899, de
05.07.73, é um instrumento da maior importância para a GERASUL. Por meio deste instrumento, os

•
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gastos com combustíveis fósseis da empresa são rateados por todos os concessionários distribuidores de
energia dos sistemas interligados Sul/Sudeste/Centro-Oeste, o que reduz as despesas operacionais e
contribui para melhoria dos seus resultados econômico-financeiros.
A motivação para criação deste mecanismo de ressarcimento foi a de distribuir de
forma mais equânime entre todos os concessionários do sistema interligado os custos de geração térmica,
bastante superiores aos da energia gerada por meio da energia hidráulica.
Cabe destacar que o serviço A informou que adotou os seguintes percentuais de
redução da CCC incidente sobre a geração térmica: 10 % (2003); 35% (2004); e 60% (2005). Já o serviço
B utilizou os mesmos índices, exceto em 2004, quando adotou 30%. Os valores a serem efetivamente
adotados pela ANEEL são aqueles constantes da Resolução 261, de 13.08.98, que estabelece os valores
de 25% (2003), 50% (2004) e 75% (2005).
Há portanto uma divergência no ritmo de redução do subsídio à geração térmica
estimado pelos consultores e o valor fixado pela ANEEL. Tendo sido o ritmo de redução projetado pelos
consultores mais lento que o efetivamente definido, concluímos que as receitas projetadas pelos
consultores estão superestimadas. Tal fato conduziu a um valor de preço mínimo mais alto do o que seria
obtido caso fossem considerados os níveis de redução do subsídio fixado pela ANEEL.
No tocante ao cenário associado às usinas termelétricas contemplado pelos dois
consórcios, é importante ressaltar que o serviço B adotou como premissa a desativação das usinas de
Charqueadas, Alegrete e Jorge Lacerda I em 2005, tendo em vista os altos custos de geração dessas
unidades. Já o serviço A estimou que essas três unidades serão desativadas em 2006, o que exigirá
investimentos para a revitalização dos equipamentos.
Deduções às receitas operacionais
Os consórcios efetuaram as seguintes deduções à receita operacional:
2,65 % da receita;
PASEP/COFINS
RGR/Taxas de Uso do Bem Público e 2,5 % da receita de energia
hidrelétrica(durante os primeiros 5
de Fiscalização
anos), além de 0,5 % da receita total.
O quadro mostrado a seguir apresenta a evolução das receitas operacionais nos dez
primeiros anos estimada pelos consórcios de consultores:
Serviço A
R$ milhares

1
1998

2
1999

3
2000

4
2001

5
2002

6
2003

7
2004

8
2005

9
2006

10
2007

Demonstracão de
Resultados
RECEITA OPERACIONAL
Suprimento de energia elétrica
Subvenção combustivel - CCC
Outras receitas

508.891 520.510 574.898 730.716 730.716 799.305 861.944 897.107 922.779 928.282
223.975 206.260 205.879 275.150 275.150 254.623 203.306 151.988 53.458 38.609
5.604
5.593
5.542
5.472
5.346
5.209
5.209
4.898
4.789
1.018
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DEDUÇÕES À RECEITA
OPERACIONAL
Utilização do Bem Público - UBP
Impostos e contribuições sobre a
receita

13.749
13.486

11.245
13.794

11.556
15.235

14.105
19.364

14.105
19.364

12.530
21.182

7.692
22.842

5.370
5.343
5.214
23.773 24.454 24.599

13.794

15.235

19.364

19.364

21.182

22.842

23.773 24.454 24.599

0

1CMS

PASEP(PIS)/C0F1
NS

13.486

706.649 706.521

RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA

758.884 977.606 977.606 1.025.564 1.040.188 1.025.650 952.034 942.525

Serviço B
19981

19991

20001

20011

20021

20031

20041

20051

20061

20071

Receita operacional (RS 000s)
Energia vencida a partir dos contratos iniciais
516.767

520.484

574.691

661.765

661.763

496.324

330.883

165.441

171.207

322.352

473.496

618.657

618.637
68.740
132.421

Eneráa do MRE contratada
Energia do MRE vencida ao MAE
19.023

33.817

52.611

68.740

25.218

67.247

110.472

130.427

53.196

53.196

39.897

26.598

13.299

12.728

33.941

59.747

64.733

72.387

777.695

843.435

901.664

909.155

905.504

7.245

7.245

Energia térmica fora do MRE contratada
Energia térmica nova
53.196

53.196

Capacidade ténnica fora do MRE (FtS/MW)
Total suprimento de energia
516.767

520.484

374.691

714.961

714.961

Energia secundária
7.683

7.434

8.210

9.454

9.454

9.095

8.502

7.909

128.595

128.794

128.987

173.974

173.974

161.073

122.379

92.083

26.992

17.995

496

1.984

2.976

3.889

3.889

947.281

934.632

Subvenço combustivel-CCC
Outras receitas (venda de cinza)
Total de receitas
653.046

656.713

711.888

898.389

898.389

948.362

976.300

1.004.632

(13.436)

(13.333)

(14.942)

(17.206)

(17.206)

(16.065)

(10.749)

(7.192)

(3.265)

(3.284)

(3.359)

(4.492)

(4.492)

(4.742)

(4.882)

(5.023)

(4.736)

(4.673)

(25.872)

(26.623)

(25.103)

(24.768)

934.797

965.794

Dedoções 1 receita operacional
Uso de Bem Público
Taxa de fiscalização

Impostos c contribuições sobre a receita (P/C)

Receita operacional liquida

(17.306)

(17.403)

(18.865)

619.039

622.494

674.521

(23.807)

(23.807)

(25.132)

852.884
852.884

902.423

905.191
917.442

O gráfico mostrado a seguir permite uma visão comparativa das projeções de receita
134.
elaboradas pelos dois serviços de consultoria contratados pelo BNDES.

1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000

•
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O Quadro abaixo mostra a diferença entre as receitas estimadas pelos dois consórcios:
1999

1998

a-b
a-b/a

2000

2001

2002

2005

2004

2003

2006

2007

2008

2009

87.610 84.027 84.363 124.722 75.183 90.767 74.394 108.208 46.843 54.560 45.051 27.361
4,9% 5,8% 4,8% 3,0%
12,4% 11,9% 11,1% 12,8% 7,7% 8,9% 7,2% 10,6%

Observamos que o comportamento das receitas estimadas pelos dois consórcios está
bastante próximo, o que, nos primeiros cinco anos, não poderia ser diferente visto que a agência
reguladora definiu os montantes de energia a serem comercializados e as tarifas aplicáveis. As diferenças
verificadas se referem, nos primeiros cinco anos, a diferentes estimativas de subsídios da CCC, conforme
pode ser observado no quadro apresentado a seguir que mostra a receita líquida operacional expurgada
dos valores da CCC.
1998

Serviço A
Serviço B
a-b

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

836.882

873.662

898.576

901916

482.674

500.261

551005

702.456

702.456

770.941

490.444

493.700

545.534

678.910

678.910

741.348

812.418

873.711

890.450

887.196

-7.770

6.561

7.471

23.546

23.546

29.593

24.464

-49

8.126

16.720

1%

1%

3%

3%

4%

3%

O%

1%

2%

-2%

alDM

5.3 Despesas
Pessoal
O Serviço A considerou o quadro atual de pessoal (novembro de 1997) correspondente
a 1.277 pessoas, menos reduções até o nível de 1.102 pessoas em 2000. Posteriormente, considerou
acréscimos referentes a novas usinas e reduções devido à paralisação de usinas. Os custos de redução de
pessoal foram alocados a Outras Despesas. Os gastos com pessoal lançados à conta de imobilizado foram
considerados como parte dos investimentos.
O Serviço B, por seu turno, destacou que 'a GERASUL promoveu, nos últimos
anos, um amplo programa de redução do quadro de pessoal, através do
incentivo a aposentadorias e demissões voluntárias. Ao final de 1997,
a Companhia registrava um efetivo de 1.373 empregados e já em maio de
1998 contava com 1.209 empregados. O fechamento previsto das usinas
térmicas e a redução gradual do nível de investimentos provocaram, na
visão do Consórcio, uma redução adicional significativa no quadro de
funcionários ao longo do período de projeção. Além disso, o Consórcio
estimou uma redução de 5% no custo dos salários e benefícios dos
empregados durante cada dos primeiros três anos da projeção.'
Os dados referentes aos custos de pessoal estão mostrados a seguir:

Serv. A
Serv. B

_________,
1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

53.468
51.953

54.504
50.649

63.041
55.486

60.801

60.691

55.207

58.195

63.472
57.595

61.792
57.085

46.189
53.332

46.189
49.579

46.189
49.579

46.189
49.579

65.537
52.835
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Material
O Serviço A adotou como premissa para a estimativa dos gastos com materiais na
140.
administração a fixação de um percentual equivalente a 6 % dos gastos com pessoal administrativo, e os
gastos em cada Usina foram calculados com base na situação técnico-operacional de cada uma delas. Já o
serviço B informa apenas que considerou uma variação proporcional à do Ativo Imobilizado. Os valores
estimados estão apresentados a seguir:
(Milhares de R$)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Serv. A
Serv. B

24.166 22.007 22.077 31.531 31.396 31.389 31.574 31.474 27.706 27.706 27.706 27.706
6.813 6.517 6.775 6.749 6.700 6.912 6.860 6.807 4.948 4.898 4.848 4.799

Estão mostrados a seguir os valores históricos da ELETROSUL (geração + transmissão);
141.
embora não possam servir de parâmetro de comparação servem para dar uma noção da razoabilidade dos
valores estimados:
(Milhares de R$)
Material

1995

1996

1997

5.334

7.487

10.447

Observamos que os valores fixados pelo Serviço A estão muito superiores aos valores
históricos, não havendo no relatório desses consultores qualquer justificativa para as diferenças verificadas.
Posteriormente, por meio de carta encaminhada pelo BNDES ao Tribunal, o serviço A informa que tal fato
reside na diferença de critérios de contabilização adotada entre esses consultores e a ELETROSUL.
O gráfico a seguir permite observar o comportamento das estimativas para a GERASUL e
dos valores históricos da ELETROSUL:

Gerasul
Gastos com materiais
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Serviços de terceiros
O Serviço A adotou como premissa, para a estimativa dos serviços de terceiros, o
144.
equivalente a 30 % dos gastos com pessoal administrativo mais as projeções elaboradas para cada usina
com base na situação técnico-operacional de cada uma delas. Já o serviço B informa que a maior parte
dessas despesas decorrem de gastos com serviços médicos para os empregados, hospedagem e
manutenção das obras. Por considerar forte a correlação destas despesas com o número de empregados,
este serviço adotou proporcionalidade entre essas variáveis. Os valores estimados estão apresentados a
seguir:

•

(Milhares de R$)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Serv. A

Serv. B
145.
seguir:

29.271 25.050 26.561 32.597 33.005 32.199 34.317 32.883 27.569 26.819 27.899 27.159
13.598 13.598 12.523 13.104 12.902 12.756 13.363 13.260 13.260 9.028 9.028 9.028

Os valores históricos da ELETROSUL (transmissão e geração) estão apresentados a

(Milhares de R$)
Serviços de terceiro

1995

1996

1997

18.864

25.929

30.227

Combustível para produção de energia
146.

Com relação a esse item das despesas, o Serviço A informa em seu relatório que:

'Refere-se a gastos com combustíveis para geração de energia
termelétrica, conforme mencionado acima. Foram estimados com base em
valores por MWh gerados em cada usina, de acordo com análises
efetuadas pela Themag, e detalhadas nos relatórios técnicooperacionais. Ver também Anexo 2 deste relatório.
Foi considerado razoável incluir nas projeções de energia das usinas
termelétricas a compra no mercado secundário de energia elétrica a um
montante equivalente a 15% da sua venda de energia a R$ 10/MWh, a
partir do início das vendas no mercado livre.
Com respeito ao custo de carvão, foi estimado que os valores de compra
de carvão nacional terão uma queda no período em que começarão a ser
comercializadas energias no mercado livre (MAE) até um nível
competitivo com o custo estimado do carvão importado. '
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O serviço B, em seu relatório, informa com relação aos gastos com combustíveis, que a sua
147
projeção de geração térmica baseou-se na produção média dos últimos dez anos com ajustes feitos pelo
consórcio.
Os gastos com combustíveis estimados pelos dois consórcios de consultores estão
148.
apresentados a seguir:
lhares de R$)
2006

2007

2008

2009

223.975 206.260 205.879 275.150 275.150 258.142 222.410 186.671 107.886
128.595 128.794 128.987 173.974 173.974 173.974 173.974 173.974 86.317

99.724
86.317

91.562
86.317

83.399
64.872

1998
Serv. A
Serv. B

•

149
seguir:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Os valores históricos da ELETROSUL (transmissão e geração) estão apresentados a

(Milhares de R$)
Combustível para
produção de energia

1995

1996

1997

50.892

88.349

137.791

Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos ('Royalties)
Esta despesa refere-se ao montante devido por companhias proprietárias de usinas
hidroelétricas, arrecadado pela ANEEL e repassado aos municípios ribeirinhos e estados que tiveram parte
de seu território alagado pelos reservatórios. O serviço A considerou para esse encargo a alíquota de 6%
de uma tarifa teoricamente calculada de R$ 19,53 / MWh. Já o serviço B considerou a alíquota de 7%
sobre uma tarifa de R$ 17 / MWh. Os valores finais por MWh adotados pelos dois consórcios são:
Serviço A - R$ 1,17 /MWh; e Serviço B - R$ 1,19/MWh, o que significa uma diferença de apenas 1,55 %.
Os valores adotados pelos dois consórcios estão apresentados a seguir:
(Milhares de R$)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Serv. A
Serv. B

14.454 14.467 14.533 17.496 17.496 17.830 18.754 18.754 18.754 18.754 18.754 18.754
14.749 14.903 15.430 17.293 18.006 18.092 19.037 19.037 19.037 19.037 19.037 19.037

Os valores históricos da ELETROSUL são mostrados a seguir:
(Milhares de R$)
Royalties

1995

1996

1997

11.340

17.319

17.881

Energia comprada
O consórcio de consultores responsável pelo serviço A informa no item 2.11 do seu
153.
relatório que considerou para este tipo de despesa a energia adquirida da Argentina (291 MW - já
descontadas as perdas de transmissão) com tarifa de R$ 30,41/MWh. Segundo esse consórcio, 'o
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contrato assinado pela Gerasul prevê a possibilidade de compra da
parte da energia contratual no mercado de energia secundária. Assim,
assumiu-se que a Gerasul compraria 36% do montante de energia
contratada no mercado secundário a R$ 10/MWh, resultando em um custo
médio de R$ 27,92/MWh:

Por meio da planilha constante do anexo do relatório calculamos qual a tarifa efetivamente
154.
utilizada pelos consultores, dividindo a estimativa de gasto anual no item compra de energia pela
quantidade anual de energia em MWh (2.549.160 MWh = 291 MW X 8760 horas) adquirida da Argentina.

Dispêndios (1000 R$)
Tarifa

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

87.461
34,31

87.461
34,31

88.852 88.852 88.852 99.127 99.127 99.127
34,86 34,86 34,86 38,89 38,89 38,89

(R$/MWh)

155.

Já o serviço B considerou despesas referentes às seguintes operações:

compra de energia da Argentina;
energia de otimização,
energia comprada no Mercado Atacadista de Energia.
156.

Para contemplar o contrato com a Argentina, o serviço B adotou a seguinte premissa .

'Com relação às compras de energia da Argentina, estas serão feitas com
base em um preço de demanda de R$ 9,56/kW/mês e um preço de energia de
R$ 16,91 /MWh . O Consórcio assumiu que a GERASUL comprará da
Argentina, a este preço, 70% da enerdia a que ela tem direito. O
montante de energia equivalente aos 30% restantes será adquirido como
energia secundária, a um preço médio de R$ 9,5/MWh. Assumindo um fator
• de disponibilidade de aproximadamente 97% da linha de transmissão
Argentina-Brasil, o preço médio a ser pago pela GERASUL pela energia
adquirida da Argentina será equivalente a aproximadamente R$
28,4/MWh. '

Com relação à energia de otimização, o Serviço B informa que esta decorre da energia
157.
adquirida pela GERASUL para atingir o volume de sua energia garantida nos anos de hidrologia
desfavorável, sendo que os preços e volumes são determinados pela ANEEL. Esse consórcio assumiu um
preço médio de R$ 3,00/MWh, informando ser esse o preço médio histórico da energia de otimização.
Quanto à energia contratada pela GERASUL ao MAE, o Serviço B considerou a
158.
possibilidade de ser adquirida energia referente à diferença entre a produção própria das termelétricas e a
energia contratada associada a essas termelétricas.
O quadro a seguir mostra a evolução das despesas de energia comprada estimada pelos dois
159.
serviços de consultoria :
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(Milhares de R$)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Serv. A
Serv. B

88.852

88.852

88.852

99.127

99.127

99.127

99.127

0

57.739

87.461

87.461

6.763

89.671

93.867

92.081 105.462 122.882 139.654 121.446 116.425 109.396 106.431

0
9.031
,

Deixamos de apresentar os dados históricos dessas despesas por não ser razoável
160.
correlacioná-los com os valores futuros em função da nova regulamentação do setor.
Outras despesas
O Serviço A informou que considerou nesta rubrica os gastos administrativos diversos
161.
(aluguéis, seguros, reembolsos de despesas médicas, entre outros), custos com redução de quadro, com a
Elos e com obrigações ambientais.
Por sua vez, o serviço B informou que 'uma avaliação cuidadosa da
162
natureza das diversas rubricas (tais como contribuições adicionais e
complementares à Fundação ELOS, indenizações trabalhistas,
arrendamento e outras) que compõem o item outras despesas levou à
vinculação desse item com a variação do número de empregados, tomandose como base o montante gasto naquela conta no exercício de 1997. A
parcela da amortização de déficit de Fundação ELOS que corresponde à
conta no passivo foi incluído como Outras despesas. Além disso, o
Consórcio estimou uma redução de 5% no custo das outras despesas
durante cada um dos primeiros três anos da projeção:
Os valores projetados pelos dois consórcios estão mostrados a seguir:
(Milhares de R$)

•

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Serv. A
Serv. B

10.872 10.956 6.908 6.297 5.481 5.481 5.481 4.870 4.870 4.870 4.870 4.870
30.997 26.993 25.473 24.802 24.320 24.544 24.188 24.188 16.450 16.450 16.450 16.450

Os dados históricos da ELETROSUL estão mostrados a seguir:

(Milhares de R$)
Outras despesas

1995

1996

1997

52.695

34.403

11.106

Despesas totais
O quadro e o gráfico mostrados a seguir apresentam a evolução do total das despesas
165.
projetadas pelos dois serviços para a Gerasul:

min_bjb_160p\ processos do BJB\1998\d2

36

—

_e
tot5L/Y\ )uar
d"

(9.

C• do ?tonado

f
tlients
Seczetátia
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GAROTETE DO MINISTRO 885(10 3068 RUGARLY

TC-012.073/95-4

(Milhares de R$)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Serv. A
Serv. B

368.274

332.208

388.201

513.572

510.791

494.584

464.859

425.295

332.101

323.189

316.107

307.205

362.420

374.047

344.432

467.811

469.839

501.876

317.001

331.788

606.884

603.438

393.311

617.768

As diferenças identificadas nas despesas totais, a exemplo das receitas, estão impactadas
pelos diferentes níveis de geração termelétrica. Se na receita o impacto se concentra nos subsídios
advindos da C.C.C., nos custos o reflexo se dá nos gastos com combustíveis. Cabe registrar que os níveis
diferenciados de geração não conduzem a alterações no resultado anual do fluxo de caixa nos cinco
primeiros anos, uma vez que a receita da C.C.C. é igual à despesa com combustíveis.

5.3 Investimentos
Os dois serviços estimaram os investimentos necessários, no caso das usinas existentes,
a partir das Avaliações técnico-operacionais realizadas pelos consultores técnicos e que deram origem a
diversos relatórios (Vols. XXI a XXXIV).
Merece ser destacado que não foram considerados investimentos na expansão do
parque gerador associados à outorga de novas concessões. Assim, os investimentos na expansão da
capacidade instalada estão concentrados nas usinas hidrelétrica de Itá e na usina termelétrica de Jacuí.
O Serviço A estimou investimentos totais no período projetado de R$ 242.364.100,00,
enquanto o Serviço B estimou o montante de R$ 347.533.000,00. Os quadros mostrados, a seguir, contêm
os valores considerados pelos dois serviços de consultoria:
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milhares de R$

SERVIÇO A
Ano

1 998

Final Vida
Util

2001

7002

7 003

2004 /
2007

Tota l

1999

2000

994,00

1.300,00

3489,00
239,20
2.124,00
2.363,20

[LigíR-9:in.1!, ÉT.tRIC-7À1
UHE Passo Fundo
Recapacitação
UH E Salto Osório
Ambientais
Recapacitação
Sub-Total
UHE Salto Santiago
Recapacitação
UME Itá
Ambientais
UlIEIMachadinho
Ambientais

Além 2017
1.195,00
Além 2017
239,20
874,00
1.113,20

850,00
850,00

400,00
400,00

560,00

200,00

700,00

270,00

1.730,00

20.826,30

11.948,90

4.794,30

1.557,40

39 126,90

23,694,50 13,992,90

7,194,30

1.827,40

46,709,10

Além 2017
Além 2017
Além 2017

Total UHE's

it42.,3g0EgETR €;A:SW:;:gentRenglenan§gMign:OEM
UTE Alegrete
. Ambientais
. Recapacitação

2013
2.500,00
658,00

Sub-Total
2008
UTE Charqueadas
. Ambientais
. Recapacitação
Sub-Total
2008
UTE J. Lacerda A (1 e 2)
. Repotenciação
2018
-UTE J. Lacerda A (3 e 4)
. Recapacitação
. Repotenciação
Sub-Total
Além 2017
UTE J. Lacerda B
. Recapacitação
Além 2017
UTE Jacui
Ambientais
Implantação Usina
Sub-Total
Total UTE's
Total Liquido UTE's
TOTAL investimentos
valores , nao considerados nas projeções

Serviço B
Investimento

3.158,00

160,00

170,00

160,00

170,00

2.000,00- .
1.161,00
3.161,00

223,00
223,00

9.300,00

9 300,00

2.861,00

530,00

2:000,00

. 1000,00

2.00000 -2.000,00 .1

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.384,00
11.384,00

2 000,00

23.000,00

4.521,00
23.000,00
27.521,00

23 000,00

662,00

1.130,00

530,00

534,00

128,00

41.000,00
41.000,00
19.014,00 51.341,00
17.014,00 51.341,00
40.708,00 65.334,00

1998

1999

2000

1.130,00

41.000,00
41.000,00
44.300,00
42.300,00
49.494,00

2001

Salto Santiago
600
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10.000,00

23.000,00-

2.861,00

5.488,00

18.600,00

Geração hidrelétrica

or,

.2 000,00
2.000,00

2.500,00
2 988,00

38

20.000,00
42.000,00
62.000,00
64.000,00
62.000,00
63.827,00

2.000,00

milhares de R$
2003
2002

2.000,00

2004

48.000,00
23.000,00
23.000,00

2005

20.000,00
124.000,00
144.000,00
230.655,00
195.655,00
242.364,10

2006
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Salto Osório
1.944
Passo Fundo
1.000

780

1.000

23.393

4.335

24.173

5.935

2.944

468

368

368

65.333

65.333

1.800

1.800

1.800

2.268

67.501

67.501

65.333

26.441

73.436

70.445

65.333

12.739

11.861

11.861

11.861

11.861

730

730

730

730

9.585

5.184

3.645

2.642

1.907

746

228

227

227

22.324

17.044

15.505

14.502

13.767

1.476

958

957

957

58.349

95.664

89.595

82.477

15.674

2.222

1.185

1.184

1.183

Itá

Machadinho

Demais obras
Total hidrelétricas

Geração termelétrica
Jorge Lacerda I, 11,111

Jorge Lacerda IV

Jacta'
65.333

Charqueadas

Alegrete
Total termelétrica

Total geração

Outros
Investimento ambiental

Pessoal alocado a
investimento

Total outros

Total
min_bjb_ 160p \processos do BJB \ 1998 d2
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Cumpre destacar que identificamos um erro de totalização na tabela referente ao serviço
B apresentada em seu relatório. O total ali apontado, efetivamente utilizado nas projeções de fluxo de
caixa, não corresponde à soma das parcelas referentes a 'investimentos total geração' acrescida da
concernente a 'investimentos outros'. Observamos que, equivocadamente, o valor referente a pessoal
alocado a investimentos foi considerado pela metade em relação ao efetivamente utilizado na planilha
eletrônica da avaliação utilizada.

5.4 Ativos não operacionais

•

Os ativos não operacionais foram avaliados em R$ 2.700.000,00, conforme consta do
'Relatório de Avaliação dos Ativos não operacionais pertencentes à
GERASUL (Vol. XXV), elaborado pelo consórcio responsável pela execução do Serviço B.

5.5 Taxa de desconto

Os relatórios dos serviços A e B trazem uma circunstanciada explicação para a taxa de
desconto. Os dois consórcios utilizaram para a determinação da taxa de desconto o método do custo
médio ponderado do capital (WACC — Weighted Average Cost of Capital).

Sobre este parâmetro, trazemos à colação a muito ilustrativa definição do consórcio
apresentada
quando da privatização do Sistema Telebrás:
Brasikom,

•

e

'A taxa de desconto utilizada para trazer qualquer investimento a
valor presente é igual ao custo de capital associado a este
investimento. Por sua vez, o custo de capital representa o retorno
esperado por investidores como compensação pelo risco associado a um
certo investimento. Este risco é normalmente composto por duas
partes relevantes: Risco do Negócio e Risco Financeiro. O primeiro
está associado à incerteza e à volatilidade dos fluxos de caixa
envolvidos em um investimento. O segundo representa o risco
adicional associado com o financiamento do investimento através de
A metodologia teoricamente correta, que leva
endividamento oneroso.
em consideração ambos os riscos, é a chamada de Custo Ponderado de
Capital (WACC), conforme fórmula abaixo:
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Custo do Capital Próprio

Custo do Capital de Terceiros

E/(D+E) x Ke

D/(D+E) x Kd (14)

•

DI(D+E): Participação do Capital de
Terceiros em relação ao Capital Total
da Empresa.
Kd: Custo do Capital de Terceiros

E/(D+E): Participação do Capital
Próprio em relação ao Capital Total
da Empresa
Ke: Custo do Capital Próprio

t: Taxa de impostos

Ke = RI +Rc +(Rm - Rf)* beta
Rf = taxa ltvre de risco

Re= risco país
Rm-Rf = risco mercado
Beta = volatilidade da
empresa em relação ao
mercado.

Apresentamos a seguir os valores adotados pelos dois consórcios para cada uma das
174
variáveis importantes para o cálculo da taxa de desconto pelo Método do Custo Ponderado de Capital
(WACC):
Cálculo da Taxa de Desconto
Beta Estimado

•

Serviço A
1,10

Serviço B
0,81

Taxa livre de risco

5,6%

5,9%

Prêmio pelo risco de Mercado

6,5%

7,6%

12,74%

15,0%

6,03%

5,5%

Custo de Capital Próprio + Risco Pais

18,77%

17,56%

Custo do Capital de Terceiros

12,63%

12,5%

Estrutura de Capital (D/D+E)

40,0%

40,0%

Aliquota de Impostos (IR + CS)

32,90%

33,0%

WACC nominal

14,65%

13,89%

Custo de Capital Próprio CAPM
Risco Pais

2,5%

Expectativa de Inflação - USA

WACC Real

11,86%

2,5%

11,6%

Análise das taxas de desconto adotadas

A metodologia comum adotada pelos dois consórcio para a determinação da taxa de
175.
desconto apropriada baseou-se no cálculo do Custo Ponderado de Capital ('WACC). Esta metodologia
min_bjb_160p \ processos doei-13\1998 d2
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é amplamente adotada em estudos de avaliação de empresas, sendo, sob nosso entendimento, adequada
para as finalidades a que se destinam.
5.6 Valor Econômico-financeiro da empresa

O valor presente líquido calculado a partir dos fluxos de caixa estimados para o período de
concessão da GERASUL representa o valor operacional da empresa na data-base considerada (31.12.97).
Desse valor deduz-se o valor presente da dívida e acresce-se o valor dos ativos não-operacionais, dando
origem ao valor presente líquido da GERASUL.
A figura, mostrada a seguir, que consta do relatório de avaliação econômico-financeira
apresenta
esquematicamente os principais passos do método adotado:
do serviço B,

•
Demonstração de Resultados
Fluxo de Caixa

Taxa de desconto "N/ACC" 11"
Horizonte de projeção
Valor Terminal le ■

o
o
o

Balanço Patrimonial

Valor total
da empresa
Divida liquida
V
Ativos
não operacionais

Valor de 100%
das a ões
Valor do objeto
de venda

Os valores recomendados pelos dois consórcios de consultores para a fixação do preço
mínimo estão mostrados no quadro a seguir:

Valor presente
liquido
operacional (R$)
Valor dos ativos
não-operacionais
Dívida líquida
atual
Valor econômico
em 31.12.97
Valor econômico
em junho/98

•

Serviço B
Serviço A
3.103.872
3.151.727

min_bjb_160p \ processos do BJB \ 1998 \ d2
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+2.700

-1.357.925

-1.357.925

1.796.502

1.743.247

1.900.015

1.843.692
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Valor de 50,01 %
das ações
ordinárias
do
(42,13%
capital total)
Desconto na
oferta aos
empregados
Valor a compensar
na oferta pública
Preço mínimo
recomendado

800.394

776.667

+56.240

+56.240

+89.069

+83.968

945.703

916.874

Os dois consultores realizaram análises de sensibilidade visando a delimitar as incertezas
associadas ao cenário-base adotado. As análises de sensibilidade testaram os efeitos de mudanças de
variáveis-chave sobre o valor-econômico financeiro da empresa.
O serviço A realizou análise de sensibilidade variando o preço de longo prazo da
energia gerada e a taxa de desconto, utilizando para a primeira variável os valores R$ 36,0 /MVVh, R$
38,0/ MW11 (caso-base) e R$ 40,0 /M .Wh e para a segunda as taxas de 11 %, 11,86 % (caso-base) e 12
%. O resultado da análise está apresentado no quadro mostrado a seguir, que consta do Relatório de
Avaliação Econômico-financeira preparado pelo Serviço A:
Valor econômico
Preço da energia

(em milhões de reais)
Taxas de desconto média ponder
aa)

11%

11,86%

12%

1.903,9

1.665,3

1.627,8

2.050,6

1.796,5

1.756,6

2.193,5

1.924,5

1.882,2

R$ 36 / MWh
RS 38 / MW1i Cenário base
R$ 40 / MV/h
(1) taxas reais, acima da inflação

Para melhor visualização, calculamos a variação percentual de cada um dos valores em
relação ao adotado como caso-base, cujos resultados são apresentados a seguir:
Rela ão ercentual em relação ao caso base
Taxas de desconto média
Preço da energia
onderadas (1)

o aa

11,86%

12%

-7,3%

-9,4%

R$ 36 / MWh

•

RS 38 / MVih Cenário base
R$ 40 / MV/h
(1) taxas reais, acima da inflação
min_bjb_ 160p \ processos do BIB \ 1998 \d2
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O serviço B também realizou análises de sensibilidade, tendo identificado três variáveis
182.
principais: taxa de desconto; preço futuro da energia; e ganhos de eficiência realizados com administração
privada.

taxa de desconto
Caso base

Valor Econômico Total
%mudança do caso base

10,6%

11,1%

11,6%

12,1%

12,6%

3.496

3.342

3.199

3.066

2.943

-4,2%

-8,0%

4,5%

9,3%

0,0%

Preço do gás natural que serve de parâmetro para o custo de energia de longo prazo
Sensibilidade por preço de gas
Caso base
Preço de gas USS por MMRtu
Preço de energia no MAE (RS por MV/h)
Preço de energia térmica contratada com capacidade (RS por MVJh)
Preço de energia térmica não contratada (RS por MWh)

2,00
34,40
16,21
28,54

2,25
36,17
17,98
30,31

2,50
37,95
19,75
32,08

2,75
39,72
21,53
33,85

3,00
41,49
23,30
35,62

Valor econômico total

2.972

3.084

3.199

3.308

3.419

%mudança do caso base

-7,1%

-3,6%

0,0%

3,4%

6,9%

Ganhos de eficiência
Caso base
Redução durante cada dos tres primeiros anos
Ganhos de eficiencia
Outras despesas
Aumento de salario de Pessoal
Valor Econômico Total
%mudança do caso base

-10%
-10%

-5%
-5%
3.199

3.247
1,5%

0,0%

0%
0%
3.140
-1,8%

Análisedo quarto estágio

Em relação ao quarto estágio, que trata das avaliações econômico-financeiras da
183.
GERASUL, temos a apresentar os seguintes comentários:
a) As receitas projetadas pelos dois serviços são bastante próximas e refletem a nova regulamentação do
setor elétrico, embasada na Lei 9.648/98. Merecem ser destacados os diferentes níveis de geração
térmica projetados para os primeiros anos, que, entretanto, não têm efeito no resultado anual da
•
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GERASUL por conta do subsídio representado pela Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis
(C. C. C.).

Em relação aos custos, entendemos que as estimativas estão compatíveis com a evolução histórica, à
exceção das projeções do serviço A para os itens Materiais e Serviços de Terceiros. Tal fato foi
justificado por uma diferente forma de contabilização dos custos adotada pelos consultores em relação
à efetuada pela ELETROSUL.
Cabe destacar que o Serviço B considerou a possibilidade de comprar a energia hidráulica nos meses
de elevadas afluências, para substituir a geração termelétrica. Tal fato redundou em uma estimativa
superior dos gastos com energia comprada e inferior de despesas com combustíveis em relação ao
projetado pelo Serviço A

*

Os investimentos estimados estão associados à manutenção da capacidade produtiva das atuais usinas
da GERASUL e na implantação da Usina Termelétrica de Jacuí e das Usinas Hidrelétricas de Itá e
Machadinha essas duas últimas em regime de parceria com outras empresas. As projeções de
investimento do serviço A se apresentam superiores às do Serviço B, podendo-se identificar que a
diferença encontra-se principalmente nos valores associados à implantação da Usina de Jacuí. Nesta
usina, o serviço A estimou dispêndios de R$ 144 milhões, enquanto o outro serviço estimou o valor de
R$ 196 milhões
Os consórcios adotaram valores de taxa de desconto praticamente idênticos (11,86% e 11,60 %). Tais
valores são compatíveis com as taxas de retorno adotadas pelo Grupo Coordenador de Planejamento
dos Sistemas Elétricos (GCPS) e que servem de parâmetro para definir o planejamento da expansão do
setor.
O Entendemos que as imperfeições verificadas nas projeções não invalidam os resultados obtidos de
valor presente de fluxo de caixa projetado. Por esse motivo, entendemos ser razoável o valor adotado
pelo CND como preço mínimo para o leilão de ações do capital social da GERASUL (R$
945.703.000,00).
Em face do exposto, propomos que sejam aprovados os procedimentos adotados na
184.
condução desse quarto estágio do processo de privatização da GERASUL

6. QUINTO ESTÁGIO
185

Fazem parte desse estágio os seguintes documentos (IN n° 07/94, art. 2°, § 1 0 , V) .
data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados na adoção de
medidas para saneamento financeiro da empresa;
data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados em
investimentos ou em inversões financeiras de qualquer natureza, além das previstas na alínea anterior,
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realizadas na empresa por órgãos e entidades públicas ou sob controle, direto ou indireto, do Governo
Federal a partir de sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização;
data, valor, condições e forma de implementação de renúncia de direito contra entidade privada ou
pessoa fisica cujo montante supere 1% (um por cento) do patrimônio líquido a partir de sua inclusão
no Programa Nacional de Desestatização;
proposta de preço mínimo de venda;
aprovação do preço mínimo de venda pela assembléia de acionistas;
O ato de fixação do preço mínimo de venda;
g) edital de alienação de ações.
Em relação ao item 'a', o BNDES informa que não houve saneamento financeiro, indicando
186.
tão-somente a existência de um contrato de financiamento a curto prazo firmado entre a ELETROBRÁS e
a GERASUL, em conseqüência do processo de cisão (fls. 180/185 — Vol. I). Tal contrato não se
caracteriza como saneamento financeiro, propriamente dito, uma vez que tal financiamento decorre de um
encontro de contas, sem desembolso de recursos.
As informações previstas nos itens `b' e 'c' já foram encaminhadas pelo BNDES quando
187.
da avaliação do primeiro estágio (Volume II, fls. 301/305).
A proposta de preço mínimo do Serviço A foi apresentada no item 3.5 do Relatório de
188.
Avaliação Econômico-Financeira (Volume XXXVIII). A proposta do Serviço B foi encaminhada ao
BNDES por meio da correspondência de fls. 83/87. As duas propostas foram comentadas no quarto
estágio.
A aprovação do preço mínimo de venda pela assembléia de acionistas não se aplica ao
189.
presente caso, pois se trata da venda de ações de propriedade da União, acionista controlador.
O Edital de Venda, Volume XL, apresenta os seguintes elementos previstos no art. 11 na
190.
Lei n° 9.491/97:
à

justificativa para a desestatização, item 1.2.4 do Edital;
percentual do capital social da empresa a ser alienado, item 2.1;
data e ato que determinou a constituição da empresa, itens 5.1 e 5.2;
passivo da sociedade de curto e longo prazo, situação econômico-financeira da sociedade, item 5.4.5;
pagamento de dividendo à União nos últimos quinze anos, item 5.4.5.4;
O sumário dos estudos de avaliação, Capítulo 6;
g) modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada, Capítulo 2.
Conclui-se que o Edital de Venda apresenta os elementos exigidos pelo art. 11. Deve ser
191.
mencionado apenas que o conteúdo da alínea f, sumário dos estudos de avaliação, mereceria um maior
grau de detalhamento. Essa falha, no entanto, não diminui a clareza do Edital, mas pode ser objeto de
recomendação para novos processos de privatização.

Em seguida, são apresentados alguns trechos desse Edital considerados relevantes para o
192.
entendimento do processo de venda.
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Edital de Venda n° PND — 01/98/GERASUL
Objeto do Edital
O objeto do Edital é a alienação de até 255.980.626.738 (duzentos e cinqüenta e cinco
bilhões, novecentos e oitenta milhões, seiscentas e vinte e seis mil, setecentas e trinta e oito) ações
ordinárias e de 1.758.962.730 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e oito milhões, novecentas e sessenta e
duas mil, setecentas e trinta) ações preferenciais, de propriedade da União e do Fundo Nacional de
Desestatização (FND), representativas de 47,81 % (quarenta e sete inteiros e oitenta e um centésimos por
cento) do capital social da GERASUL com a outorga simultânea de novas concessões e autorizações para
a geração de energia elétrica (item 2.1 do Edital).
Outorga das Concessões e das Autorizações
Serão outorgadas pela União à GERASUL, na forma do disposto nas Leis n° 8.987/95,
9.074/95 e 9.648/98, e nos termos do contrato de concessão e do ato autorizativo, concessões de uso do
bem público, relativamente às usinas hidrelétricas em operação pela GERASUL, e autorizações para
geração de energia elétrica, através de usinas termelétricas, sob regime de produção independente, todas
pelo prazo de trinta anos.
As concessões relativas às usinas hidrelétricas em construção, atualmente estabelecidas no
regime de exploração de serviço público, terão o regime alterado para produção independente no que se
refere à participação da GERASUL, mantidas as condições dos respectivos Contratos de Concessão e de
Constituição de Consórcio, na forma das Leis n° 9.074/95 e 9.648/98 e do Decreto n° 2.655/98 (item 1.2.2
do Edital).
Preço mínimo das Ações da GERASUL

•

O CND, por meio da Resolução n° 09/98 (item 2.2 do Edital), aprovou o valor mínimo de
196.
R$ 1.900.015.000,00 (um bilhão, novecentos milhões e quinze mil reais) para a totalidade das ações da
GERASUL. Para as ações objeto de venda (oferta aos empregados e leilão), o preço mínimo global ficou
em R$ 997.548.470,30 (novecentos e noventa e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil,
quatrocentos e setenta reais e trinta centavos).
Oferta aos Empregados
Será ofertado aos empregados um total de 30.643.950.000 (trinta bilhões, seiscentos e
197.
quarenta e três milhões, novecentas e cinqüenta mil) ações, sendo 28.884.987.270 (vinte e oito bilhões,
oitocentos e oitenta e quatro milhões, novecentas e oitenta e sete mil, duzentas e setenta) ações ordinárias
e 1.758.962.730 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e oito milhões, novecentas e sessenta e dois mil,
setecentas e trinta) ações preferenciais, correspondentes, respectivamente, a 6,36% (seis inteiros e trinta e
seis centésimos por cento) das ações ordinárias e 2,07% (dois inteiros e sete centésimos por cento) das
ações preferenciais, o que corresponde a 5,68% (cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) do
capital social da GERASUL.
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Essa oferta compreenderá 3.064.395 (três milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e
198.
cinco) lotes de dez mil ações, cada qual com 9.426 (nove mil, quatrocentos e vinte e seis) ações ordinárias
574 (quinhentos e setenta e quatro) ações preferenciais (item 2.3.1.1 do Edital).
Os lotes ofertados terão os seguintes preços:
199.
I' tranche: 2.277.035 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil e trinta e cinco) lotes ao preço de
R$ 10,58 (dez reais e cinqüenta e oito centavos) por lote, para liquidação financeira na data de
15/10/98;
2' tranche: 787.360 (setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta) lotes ao preço de R$ 35,25
(trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) por lote, cujas ações poderão ser liquidadas no prazo de
até um ano após a liquidação das ações da primeira tranche.
As demais condições para a oferta aos empregados (habilitação, limites de compra,
destinação das sobras, prazos, reserva de ações) constam do item 2.3.1 do Edital.
Leilão

No leilão serão ofertadas 227.095.639.468 (duzentos e vinte e sete bilhões, noventa e cinco
milhões, seiscentas e trinta e nove mil, quatrocentas e sessenta e oito) ações ordinárias, correspondentes a
aproximadamente 50,01% (cinqüenta inteiros e um centésimo por cento) do capital votante e a
aproximadamente 42,13% (quarenta e dois inteiros e treze centésimos por cento) do capital da
GERASUL, agrupadas em um único lote (item 2.3.2 do Edital).
O preço mínimo fixado para essas ações é de R$ 945.703.000,00 (novecentos e quarenta e
cinco milhões, setecentos e três mil reais).
Ações Remanescentes

•

Remanescerão depositadas no FND, no mínimo, 32.997.576.510 (trinta e dois bilhões,
novecentos e noventa e sete milhões, quinhentas e setenta e seis mil, quinhentas e dez) ações ordinárias, e
15.834.055.450 (quinze bilhões, oitocentos e trinta e quatro milhões, cinqüenta e cinco mil, quatrocentas e
cinqüenta) ações preferenciais e as ações correspondentes a eventuais sobras da Oferta aos Empregados.
Tais ações serão objeto de Oferta ao Público em condições a serem posteriormente aprovadas pelo CND.
Requisitos e Restrições aos Participantes

Cada participante deverá obedecer aos requisitos de pré-identificação estabelecidos no
Edital de Venda e no Manual de Instrução nas datas previstas no Cronograma. A Câmara de Liquidação e
Custódia (CLC) encaminhará à ANEEL todos os dados necessários do participante na data prevista no
Cronograma. O Cronograma é o registro dos principais eventos do processo e constitui-se no item 7.4 do
Edital.
Não será permitida a participação de empresas do mesmo grupo econômico como
205
participante distinto (item 3 1 do Edital).
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Pré-identificação
Para a participação no leilão é obrigatória a pré-identificação dos candidatos, que se dará
206
em processo sumário, destinando-se à verificação dos seguintes aspectos (item 3.4 do Edital):
restrição à participação de empresas do mesmo grupo econômico como participante distinto;
restrição à participação de entidades do setor público;
restrição à participação de entidades de previdência ou assistência social e dos fundos de
complementação previdenciária vinculados à Administração Pública, direta ou indireta;
regularidade da situação jurídica, fiscal ou previdenciária;
capacidade de liquidar financeiramente a operação.

•

Os documentos exigidos dos participantes do leilão (item 3.4.1 do Edital) deverão ser
207.
submetidas à CLC (Câmara de Liquidação e Custódia) - itens 3.4.1, VII, d, e 3.4.2 do Edital.
Garantia Financeira
Até a data prevista no Cronograma (24/08/98), cada participante deverá apresentar à CLC
uma garantia financeira, conforme previsto no Manual de Instrução, no valor equivalente ao do preço
mínimo do leilão.
O Manual de Instrução exige as seguintes garantias financeiras: o depósito, em favor da
CLC, de moeda corrente nacional, de cartas de fiança bancária, de títulos públicos federais e de títulos
internacionais. O Capítulo 2 do Manual de Instrução (Volume XL) descreve os procedimentos para
depósito das garantias.
Sistemática de Alienação das Ações
Os participantes habilitados deverão entregar suas propostas ao Diretor do leilão nas
condições previstas no item 3.5 do Edital. Serão desclassificadas as propostas que contenham lances
inferiores ao preço mínimo e invalidadas aquelas apresentadas em desacordo com o Edital.
Conhecido o maior lance, se nenhuma das propostas contiver lances iguais ou superiores a
95% (noventa e cinco por cento) do maior lance, este será declarado vencedor. No caso de haver algum
lance igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) do maior lance, o leilão terá continuidade, por
lances sucessivos efetuados à viva voz, participando desta etapa o participante que tenha apresentado o
maior lance e todos os demais cujas ofertas tenham sido iguais ou superiores a 95% (noventa e cinco por
cento) do maior lance.
O lance mínimo no leilão à viva voz deverá ser superior à maior oferta apurada na primeira
fase. Será declarado vencedor aquele que apresentar o maior lance à viva voz. Se essa fase do leilão não
ocorrer, será declarado vencedor o maior lance contido nas propostas dos envelopes (item 3.5 do Edital).
Liquidação Financeira e Formalização da Alienação

•

213.

O pagamento das ações será feito em duas parcelas:

rnin_bjb_160p \ processos do BJB \ 1998 \d2

49

(y.

,,antod

ctetásla do Pleaáito
.eleSnair
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Guerra DO minsuto evrro JOSÉ nioxam,

TC-012.073/95-4

1' parcela: no valor do preço mínimo do leilão, a ser paga até cinco dias úteis após o leilão;
r parcela: no valor da diferença entre o preço mínimo do leilão e o preço final do leilão, a ser paga até
25/09/98.
No ato de pagamento da primeira parcela, o novo controlador apresentará garantia
suplementar no valor equivalente à diferença entre o preço mínimo e o preço final do leilão, a qual deverá
permanecer válida até a efetiva liquidação financeira da segunda parcela. Em seguida, será formalizada a
alienação do objeto de venda com a assinatura do contrato de compra e venda e a conseqüente
transferência das ações adquiridas.

•

Na hipótese de não se verificar a boa liquidação financeira do leilão pelo participante
vencedor, ser-lhe-á cobrada uma multa pecuniária, em favor dos alienantes, no valor equivalente a 10%
(dez por cento) do preço mínimo do leilão, a ser deduzida da garantia prestada (item 3.6 do Edital).
Obrigações Especiais do Novo Controlador
O novo controlador da GERASUL e seus eventuais sucessores estarão obrigados a
cumprir, dentre outras, as seguintes obrigações especiais (item 4.4 do Edital):
submeter previamente à ANEEL qualquer alteração do Estatuto Social da GERASUL, bem como de
seu controle acionário;
honrar os compromissos contratuais originalmente assumidos pela ELETROSUL e transferidos, em
virtude da cisão ocorrida, para a GERASUL relativos ao empreendimento da UHE Itá, conforme
previsto no respectivo Contrato de Constituição de Consórcio, realizando todos os investimentos e
aportes de recursos nos prazos que garantam a implantação e operação da Usina conforme cronograma
aprovado pelo seu Comitê Gestor;
honrar os compromissos assumidos pela ELETROSUL e transferidos, em virtude da cisão ocorrida,
para a GERASUL relativos ao empreendimento da LTHE Machadinho, conforme Contrato de
Constituição de Consórcio Machadinho;
honrar os compromissos assumidos pela GERASUL no contrato n° 21180002, destinado à compra de
300 MW de potência firme com energia associada (Argentina);
pronunciar-se, perante à ANEEL, no prazo de 180 dias contado da data do leilão, sobre a sua decisão
de concluir ou não o empreendimento da usina termelétrica de Jacui I;
O honrar os compromissos assumidos pela ELETROSUL e transferidos por sub-rogação para a
GERASUL relativos à disponibilização de potência firme, necessária ao atendimento da demanda do
Estado de Mato Grosso do Sul, até o limite de 150 MW, e respectiva energia associada, para operação
comercial parcial com inicio em 30 de março de 1999, tendo direito a rever os preços dos contratos
iniciais, de modo a considerar os custos deste empreendimento, na forma a ser homologada pela
ANEEL.
Minuta do Contrato de Concessão
O Contrato de Concessão é o contrato a ser celebrado entre o Poder Concedente (União) e
217
a GERASUL, com a interveniência do seu novo controlador e da ELETROSUL, que tem por objeto
regular a concessão de uso de bem público e as condições de exploração da atividade de geração de
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energia hidrelétrica pela GERASUL. A minuta do contrato é parte integrante do Edital (fls. 44/58 - Vol.
XL).
A minuta do contrato foi elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
órgão regulador e fiscalizador do setor elétrico, tomando como referência as condições previstas para
concessão de serviços públicos em geral (Lei n° 8.987/95) e a regulamentação criada para o setor de
energia elétrica (Lei n° 9.074/95 e Lei n° 9.648/98).
A minuta do contrato estabelece, na Cláusula Primeira, Subcláusula Quinta, que ao
Contrato se aplicam as normais legais relativas à exploração de potenciais hidráulicos, produção e
comercialização de energia elétrica vigentes na data da sua assinatura e as que vierem a ser editadas
posteriormente.
O Anexo 01(fl. 57- Vol. XL) da Minuta de Contrato relaciona as centrais geradoras
220.
hidrelétricas objeto da concessão, indicando os Estados e Municípios onde estão localizadas, o número de
geradores, o curso d'água, e a potência instalada. O Anexo 02 (fl.58 — Vol. XL) especifica a potência e a
energia asseguradas pelas centrais geradoras da GERASUL.

Ato Autorizativo

É o ato por meio do qual serão outorgadas novas autorizações à GERASUL para a
produção e comercialização de energia termelétrica nas condições estabelecidas em anexo ao Edital (fls.
59/62 — Vol. XL).
Esse anexo do Edital, em conformidade com o art. 12 do Decreto n° 2.003/96, apresenta as
condições que devem constar das resoluções a serem emitidas pela ANEEL, após a privatização,
autorizando a GERASUL a explorar determinadas usinas termelétricas sob o regime de produção
independente de energia. Fazem parte, ainda, desse anexo:
relação das Centrais Termelétricas, Estados onde estão localizadas, número de geradores, Município e
potência instalada;
direitos e obrigações da autorizada;
penalidades;
prazo da autorização;
situações para revogar a autorização.

AVALIAÇÃO DO QUINTO ESTÁGIO

Em relação ao Edital de Alienação de Ações, constatou-se que apresenta as informações
223.
exigidas pelo art. 11 da Lei n° 9.491/97. Fez-se apenas uma observação quanto ao conteúdo da alínea 'f'
(sumário dos estudos de avaliação) desse art. 11: foi resumido em demasia e deveria conter maior riqueza
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de detalhes. Essa impropriedade, conforme já mencionado, não compromete o processo de venda mas
pode ser objeto de recomendação para futuras privatizações.
No que se refere à Minuta do Contrato e às condições do Ato de Autorização, observou-se
224.
que estão de acordo com as disposições da Lei n° 8.987/95 e da Lei n° 9.074/95, e com o Decreto n°
2.003/96.
Constatou-se também que foram encaminhados os documentos previstos para esse estágio
225.
pela IN n° 07/94.
Em face do exposto, propomos que sejam aprovados os procedimentos adotados na
226.
condução desse quinto estágio do processo de privatização da GERASUL, recomendando-se ao BNDES,
em futuras privatizações, a inclusão, no Edital de Alienação de Ações, de informações mais detalhadas a
respeito dos estudos de avaliação econômico-financeira (alínea `f do art. 11 da Lei n° 9.491/97), com
vistas a propiciar maior transparência ao processo.

7. Outras questões relevantes
Consta dos autos (fls. 74/79) Oficio n° 2028 PR/SC-PRDC da Procuradora da República,
227.
Dra. Maria Soares Camelo Cordioli, solicitando informações do Tribunal quanto aos ajustes prévios à
privatização realizados no balanço patrimonial da GERASUL.
As questões suscitadas dizem respeito a ajustes no Ativo Permanente nas rubricas
228.
referentes à Usina de Jacui e Concessões a Licitar. Tais ajustes foram objeto de comentários no item 4
desta instrução. A única indagação da Procuradora ainda não abordada diz respeito à regularidade da
operação de redução de ativos da GERASUL sem a prévia auditoria do TCU.
Sobre a questão, não identificamos no ordenamento legal vigente qualquer determinação
229.
exigindo manifestação prévia deste Tribunal na ocorrência de ajustes contábeis que redundem na
diminuição dos ativos das empresas públicas e sociedades de economia mista. Assim, entendemos não
haver necessidade de uma prévia auditoria deste Tribunal.
Com relação à disponibilização de informações à Procuradoria da República em Santa
230.
Catarina, cumpre registrar que a Decisão Plenária n° 106/98, no TC 650.330/97-8, já autorizou o
encaminhamento àquele órgão de todas as decisões do Tribunal referentes à privatização da
ELETROSUL.

8. CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, propomos o encaminhamento dos autos à consideração do Exmo. Sr.
Ministro-Relator Carlos Átila Á. da Silva, sugerindo:
1) a aprovação do quarto e quinto estágios do acompanhamento da desestatização das Centrais Geradoras
min_bjb_160p\processos do &TB \ 1998 d2
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do Sul do Brasil S.A. — GERASUL, sem prejuízo de determinação ao BNDES, na qualidade de gestor da
privatização, para que, em futuras privatizações, inclua, no Edital de Alienação de Ações, informações
mais detalhadas a respeito dos estudos de avaliação econômico-financeira (alínea 'f' do art. 11 da Lei n°
9.491/97).

a Restituição dos autos à 9. Secex para que seja dada continuidade ao acompanhamento dos demais
estágios da privatização da GERASUL e da ELETROSUL.

•

o encaminhamento de cópia da Decisão ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Desestatização —
CND, ao Sr. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES e à
Procuradora da República em Santa Catarina, Dra. Maria Camelo Cordioli, conforme dispõe a Decisão
Plenária n° 106/98."
É o Relatório.

VOTO

Preliminarmente, esclareço que relato este processo em razão do afastamento do Relator,
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, por motivo de férias, o que ensejou sorteio de novo Relator, dada a
urgência da matéria, já que o leilão de desestatização da empresa está marcado para o dia 15 deste mês.
A análise efetuada pela Unidade Técnica revela que o trabalho realizado pelas consultoras
contratadas pelo BNDES observou critérios técnicos plausíveis, tendo apresentado poucas inconsistências,
que não tiveram o condão de comprometer os resultados, especialmente no tocante ao preço mínimo de
venda que decorreu da adoção de parâmetros aceitáveis de análise de cenários futuros.
Ressalto que algumas divergências verificadas entre as avaliações feitas pelas duas
consultoras decorreram principalmente das projeções diferenciadas de geração termelétrica, o que é natural
dentro do horizonte de projeção.
Concordo com a proposta da Unidade Técnica no sentido de que seja recomendada ao
BNDES, "em futuras privatizações, a inclusão, no Edital de Alienação de Ações, de informações mais
detalhadas a respeito dos estudos de avaliação econômico-financeira (alínea f do art. 11 da Lei n°
9.491/97), com vistas a propiciar maior transparência ao processo", porquanto o referido Edital,
conforme consta às fls. 40 do volume XL, contém apenas uma página tratando do sumário dos estudos de
avaliação realizados pelas consultoras, o que, de fato, é muito pouco para expor, ainda que de forma
superficial, os mencionados estudos e os resultados obtidos.
Referida observação tanto é verdade que o sumário contido no Edital não menciona os
resultados obtidos pelas consultoras.
Tendo sido Relator do processo de desestatização das empresas do Sistema Telebrás,
lembro que, naquela oportunidade, em cumprimento ao art. 198, inciso VI, da Lei n° 9.472/97 (Lei Geral
de Telecomunicações), cuja redação é idêntica ao prefalado art. 11, alínea f, da Lei n° 9.491/97, foi
apresentado um sumário contendo informações em maior quantidade e em melhor qualidade com relação
às que contém o sumário dos estudos da GERASUL.
Nesse sentido, entendo pertinente a observação da Unidade Técnica, ressalvando apenas

•
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que a matéria merece uma determinação e não uma recomendação, tendo em vista se tratar de exigência
contida em lei
Ante o exposto, acolho, com pequeno ajuste, a proposta da Unidade Técnica 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, 09 de setembro de 1998.

BENTO JOSÉ B JGARIN
Ministro-Relhtoit
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DECISÃO N°

601/98 - TCU - Plenário

Processo n°012.073/95-4 (c/ 40 volumes)
Processos juntados: TCs nos 650.327/97-7, 650.330/97-8 e 003.569/98-5.
Classe de Assunto: V - Acompanhamento. Processo de desestatização da Centrais Geradoras do Sul do
Brasil S/A.
Responsáveis: Membros do CND e André de Lara Rezende, Presidente do BNDES.
Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desestatização - CND - e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização da Centrais Geradoras do Sul
relativos aos quarto e quinto estágios de que trata a Instrução Normativa do TCU n° 07/94;
8.2. determinar ao BNDES que, em futuras privatizações, promova, nos termos da alineaf do art. 11
da Lei n° 9.491/97, a inclusão, no Edital de Alienação de Ações, de informações que reflitam, ainda que
resumidamente, os estudos feitos pelas consultoras contratadas para proceder à avaliação econômicofinanceira da empresa privatizanda, inclusive quanto aos critérios adotados e resultados obtidos para cada
conta considerada no horizonte de projeção, com vistas a propiciar maior transparência ao processo;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Presidente do CND, ao Presidente do BNDES e à Procuradora da República no Estado de Santa Catarina,
Dra. Maria Soares Camelo Cordioli;
8.4. restituir estes autos à 9a SECEX.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-575.500/98-0
Natureza: Representação
Entidade: Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
Interessado: Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro SECEX/RJ
Ementa: Representação formulada pela SECEX/RJ no sentido de
que seja requisitado por este Tribunal assessoramento técnico por
parte de servidores do Ministério da Aeronáutica e do Ministério do
Exército, pertencentes, respectivamente, aos quadros de arquiteto e
engenheiro civil, com experiência em obras públicas. Conhecer da
Representação, para, no mérito, dar-lhe provimento. Requisitar os
servidores e determinar a juntada deste processo ao de auditoria a ser
realizada no IFCS/UFRJ.

•

Cuidam os autos de Representação formulada pelo AFCE José Carlos Lobo de Menezes, no sentido
de que seja requisitado por este Tribunal assessoramento técnico por parte de servidores do Ministério da
Aeronáutica e do Ministério do Exército, pertencentes, respectivamente, aos quadros de arquiteto e engenheiro
civil com experiência em obras públicas, nos trabalhos de auditoria a serem realizados no Instituto de Filosofia
e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IFCS/UFRJ.
O Sr Secretário da SECEX/RJ, em parecer de fl. 06, manifesta-se pelo deferimento do pleito, "tendo
em vista que a presente solicitação encontra-se respaldada no art. 101 da Lei n 2 8.443/92".
É o Relatório.

•

a

VOTO

A Representação em exame decorre da Decisão n 2 407/98 deste Plenário (Processo Administrativo
n2 004.876/98-9), adotada na Sessão de 01.07.98. A referida Decisão cuidava do Plano de Auditoria referente
ao 22 Semestre de 1998, que incluía execução de Auditoria, na área de "Obras e Serviços de Engenharia", a
ser realizada no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro IFCS/UFRJ (SPA n 2 030015/1998-2/00001).
Releva notar que a solicitação do AFCE é "no sentido de requisitar assessoramento técnico por parte
da DIRENG e da CRO/I, mediante a participação de um arquiteto do quadro de pessoal da =ENG e de um
engenheiro civil do quadro de pessoal da CRO/I, com experiência em fiscalização de obras públicas, nos
trabalhos de auditoria a serem realizados no FFCS/UFRJ, nas fases de execução (20 dias úteis) e de elaboração
de relatório (15 dias úteis), no período de 08 de setembro a 27 de outubro de 1998". O AFCE fundamenta
seu pleito tendo em vista que:
a) as auditorias governamentais realizadas nessa área têm demonstrado que, para o pleno alcance de
seus objetivos, é de vital importância a execução de medições fisicas dos serviços de engenharia executados
e a familiarização com a terminologia e as peculiaridades inerentes ao mercado de construção civil,
demandando, assim, conhecimentos específicos de profissional da área de engenharia civil e arquitetura;
b) o Tribunal de Contas da União, para o exercício de sua competência institucional, poderá
requisitar aos órgãos e entidades federais, sem quaisquer ônus, a prestação de serviços técnico Aso,
Min-VC 169\C:\Trabalho\votos\57550098.doc
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ib)
especializados, a serem realizados em prazo previamente estabelecido, conforme disposto no art. 101 da Lei
n2 8.443, de 16 de julho de 1992.
a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica - D1RENG, órgão federal vinculado ao Ministério da
Aeronáutica, possui em seu quadro de pessoal profissionais com as qualificações requeridas na área de
arquitetura, e a Comissão Regional de Obras da la Região Militar - CRO/I-, órgão federal vinculado ao
Ministério do Exército, possui em seu quadro de pessoal profissionais com as qualificações requeridas na área
de engenharia civil;
tanto o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, quanto a DIRENG e a CRO/I situam-se no
Centro do Município do Rio de Janeiro; e
o aspecto da economicidade, referente à ausência de ônus relacionados ao pagamento de diárias
aos profissionais da D1RENG e da CRO/I envolvidos nos trabalhos de auditoria.
Ante as razões acima aduzidas, acolho no mérito as conclusões dos pareceres uniformes da
SECEX/RJ e VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário
TCU., Sala das Sessões, em-09 de se tembro

VALMLR CAMPELO
Ministro-Relator

•

•
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DECISÃO N2

602 /98-TCU- Plenário

Processo n 2 TC-575.500/98-0
Classe de Assunto: (V) Representação formulada pela SECEX/RJ no sentido de que seja requisitado por
este Tribunal assessoramento técnico por parte de servidores do Ministério da Aeronáutica e do Ministério
do Exército, pertencentes, respectivamente, aos quadros de arquiteto e engenheiro civil com experiência em
obras públicas
Interessado: Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro- SECEX/RJ
4.Entidade: Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação formulada pela SECEXJRJ, para, no mérito dar-lhe provimento;
8.2. requisitar, nos termos do art. 101 da Lei n 2 8.443/92, o assessoramento técnico por parte da DIRENG
e da CRO/I, mediante a participação de um arquiteto do quadro de pessoal da DIRENG e de um engenheiro
civil do quadro de pessoal da CRO/1, com experiência em fiscalização de obras públicas, nos trabalhos de
auditoria a serem realizados no IFCS/UFRJ, até 27 de outubro de 1998;
8.3. determinar ajuntada destes autos ao processo de auditoria a ser realizada no IFCS/UFRJ.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro com voto vencido: Humberto Guimarães Souto.
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HOÏERO SANTOS
Presidente

ALMIR C PELO
Ministro-Relator
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-425.154/98-0
Natureza: Solicitação
Interessado: Dr. Roberto Cavalcanti Batista (Procurador Regional
da República em Mato Grosso)
Ementa: Solicitação de Procurador Regional da República no
sentido de que seja realizada "auditoria contábil" em prestações de
contas referentes a convênios celebrados entre o INCRA e
Prefeituras Municipais, que remete anexas. Impossibilidade de
atendimento. Assunto de competência originária dos órgãos ou
entidades concedentes dos recursos. Comunicação ao interessado.
Arquivamento.
Cuidam os autos de solicitação do Exmo. Sr.. Roberto Cavalcanti Batista, Procurador
Regional da República no Estado de Mato Grosso, no sentido de que seja realizada "auditoria contábil nos
referidos documentos [que remeteu em anexo], consistentes em 31 volumes contendo comprovantes de
prestação de contas referentes a convênios celebrados entre o INCRA e Prefeituras Municipais do Estado
de Mato Grosso, bem como cópia do Contrato Padrão utilizado, a fim de informar se os mesmos possuem
alguma espécie de irregularidade"
A instrução, a cargo da SECEX-MT, destacou que "há ausência de legitimidade ao titular
da Procuradoria Regional da República para requisitar a realização de auditorias de qualquer natureza ao
TCU". Lembrou, ademais, que "os 31 convênios em questão foram celebrados pelo INCRA no ano de
1997, vinculando-os, por conseguinte, ao disciplinamento da IN/STN n° 01, de 15.01.97", que em seus
arts. 29 e 31, §§ 5 0 e 6° definem que a verificação de sua regularidade incumbe ao órgão ou entidade
concedente, competindo ao órgão de contabilidade analítica o exame formal da prestação de contas,
procedendo, se for o caso, à instauração da competente tomada de contas especial".
Finalmente, arrematou afirmando que o expediente remetido pelo Interessado não se fez
acompanhar de qualquer indício de irregularidade, sequer podendo ser conhecido como denúncia.
Em conclusão, a SECEX-MT propôs o não conhecimento da solicitação, devendo-se
restituir as 31 prestações de contas ao Interessado, arquivando-se o Presente processo, alvitrando, ainda, o
Titular da Unidade, a possibilidade de serem encaminhados os autos à 4a SECEX "para que aquela
Unidade verifique a conveniência de juntá-lo às contas do INCRA, com vistas à análise do termo padrão
dos convênios firmados pela referida autarquia e as Prefeituras do Estado de Mato Grosso".
É o Relatório.
II- VOTO

•

De fato, o Tribunal não está obrigado a atender solicitações de auditoria, de qualquer
natureza, salvo aquelas emanadas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e das Comissões
Técnicas ou de Inquérito do Congresso Nacional e de suas Casas, nos termos do art. 71, IV, da
Constituição Federal Isto não significa, contudo, que esteja o Tribunal impossibilitado de realizar tais
auditorias, mas simplesmente que pode, ou não, fazê-lo, não lhe sendo, a realização, uma imposição legal.
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Nessa linha, poder-se-ia argumentar em prol do deferimento do pleito, em face dos diversos
2.
Acordos de Cooperação celebrados entre esta Casa e os órgãos que compõem o Ministério Público.
Ocorre, todavia, que o TCU se vê assoberbado na tentativa de desempenhar suas próprias missões
constitucionais, vastíssimas, sendo inviável a alocação de força de trabalho no cumprimento das tarefas
requeridas pelo nobre Procurador.
Ademais, como bem salientou a Unidade Técnica, a competência originária para proceder à
análise de prestações de contas de recursos repassados mediante convênios e outros instrumentos
congêneres é dos respectivos órgãos e entidades concedentes, cabendo aos órgãos de contabilidade
analítica a responsabilidade pela instauração de eventuais tomadas de contas especiais, caso sejam
detectadas irregularidades. Somente após esse procedimento, os autos serão examinados pelo Controle
Interno, e posteriormente, por este Tribunal.
Por derradeiro, cabe considerar que o Interessado não apresentou qualquer indício de
irregularidade que justifique a mobilização desta Corte, bem assim não revelou as razões de seu interesse
processual.
Finalmente, reportando-me à sugestão do Titular da SECEX-MT, entendo que a elaboração
dos formulários de convênios encontra-se inserida na competência de cada um dos órgãos e entidades
jurisdicionados a este Tribunal, que possuem assessorias jurídicas próprias que devem opinar acerca da
conformidade dos termos de convênio com os ditames legais. Assim, até por uma questão de coerência
com tudo o que já dissemos, creio que as Unidades Técnicas deste Tribunal devem concentrar seus
esforços em atividades tidas como prioritárias. Nesta linha, e considerando a completa ausência de indícios
de irregularidades, considero tal proposta inadequada ao momento.
Ante o exposto, manifesto-me de acordo com as conclusões da SECEX-MT 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, ej
setembro de 1998.
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Processo TC n° 425.154/98-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Dr. Roberto Cavalcanti Batista (Procurador Regional da República)
Órgão: Procuradoria da República em Mato Grosso
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-MT
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do presente expediente como solicitação de auditoria para, no mérito, informar ao nobre
Solicitante que o Tribunal de Contas da União somente está obrigado a atender aos pleitos da espécie
emanados do Congresso Nacional, bem assim de qualquer de suas Casas ou Comissões, nos termos do art.
71, IV, da Constituição Federal;
8.2. indeferir, por conseqüência, a solicitação do Dr. Roberto Cavalcanti Batista, em face da
inexistência de imperativo legal, bem assim da carência de pessoal vivenciada por esta Corte, alocada
prioritariamente na realização de trabalhos de campo em que seja considerada como alta a relação
custo/benefício, ou em situações em que hajam indícios de irregularidade que justifiquem sua
mobilização;
8.3. informar ao Interessado que compete aos respectivos órgãos e entidades transferidores dos
recursos proceder à análise de prestações de contas das verbas repassadas mediante convênios e outros
instrumentos congêneres, cabendo aos órgãos de contabilidade analítica a responsabilidade pela
instauração de eventuais tomadas de contas especiais, caso sejam detectadas irregularidades, e que
somente após adotado esse procedimento são os autos encaminhados à análise do Controle Interno, e
posteriormente, deste Tribunal;
8.4. encaminhar ao Interessado cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram, bem assim dos Pareceres de fls. 13/15, restituindo-se-lhe, na oportunidade, as 31
prestações de contas que compõem os Volumes Anexos I a XXXI;
8.5. arquivar o presente processo.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC-002.128/98-5
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Ementa: Representação. Possíveis irregularidades na produção e
comercialização de asfalto e emulsões asfálticas. Possível concentração
econômica decorrente da aquisição de fábricas pela entidade foi apreciada
pela SDE e pelo CADE. Não conhecer por falta de objeto. Arquivamento
dos autos.
1-Natureza: Representação
2-Entidade: Petrobrás Distribuidora S/A
3-Interessado: Gesner Oliveira — Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE
4-Parecer da Unidade Técnica:
O analista, com a anuência do Diretor-Substituto da Ia Divisão Técnica, assim se
pronunciou (f. 96/97):
"Trata o presente processo de representação dirigida a este Tribunal, pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em face de suspeitas de possíveis irregularidades
praticadas pela Petrobrás Distribuidora S/A, na área de licitações relativas à produção e comercialização
de asfalto e de emulsões asfálticas.
A 9a SECEX, tendo tomado conhecimento do assunto objeto da denúncia apresentada ao
CADE, por meio de reportagens publicadas em jornais, efetivou, antecipadamente, diligência à entidade,
através do oficio n° 105/98, datado de 06 de abril do corrente ano, tendo recebido, em resposta, os
elementos de fls. 07/218 do Vol. I, anexo.
A Petrobrás Distribuidora S/A esclarece que não adquiriu empresas (pessoas jurídicas),
mas apenas algumas unidades de produção (06 fábricas), pertencentes à CREVRON DO BRASIL S/A,
justificando sua aquisição como um bom negócio para a BR, visando manter sua participação no mercado
consumidor de produtos asfálticos.
Fundamenta sua aquisição no art. 3° de seu Estatuto Social, já que as atividades
desenvolvidas pelas fábricas inserem-se no objeto social da BR, bem como no § 1° do art. 173 da CF, que
estabelece:
'Art. 173: A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que
explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias'.
No que concerne à ausência de licitação nas vendas realizadas a órgãos públicos, a
5.
entidade não nega a ocorrência, mas atribui aos compradores a avaliação de seus critérios de compra,
alegando não poder a BR atuar como órgão fiscalizador.
Aduz, ainda, que, frente à necessidade de sobrevivência da entidade, esta considerou
fundamentos legais e doutrinários que permitiam a celebração de contratos com as prefeituras, com
inexigibilidade de licitação, consubstanciados em pareceres de juristas consagrados.
Da análise das diversas questões postas em relevo na presente Representação, verifica-se
que tão-somente a questão relativa à ausência de licitação estaria a exigir atuação deste Tribunal. Todavia
quem estaria infringindo a lei, caso confirmada a denúncia, seriam os órgãos públicos que firmam os
contratos de compra, sem exigir o competente processo licitatório, e não a BR.
No tocante à questão do alegado ato de concentração econômica verificado através da
aquisição das fábricas da CHEVRON, após detida análise a Secretaria de Direito Econômico — SDE e o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE concluem não restar 'configurada nenhuma
conduta que pudesse ser tipificada com base no art. 20 da Lei n° 8.884/94' (fl. 88). No entanto, o referido
órgão competente determinou a notificacão da BR e das empresas CIBEC, FEAPASA E FEAMIG,
visando à completa averiguação de uma possível operação de compra de outras fábricas de emulsões
asfálticas pela BR, sem que a operação fosse submetida à aprovação do CADE, conforme determina o §
3° do art. 54 da Lei n° 8.884/94, em face da proposta da Procuradoria do referido Conselho no sentido de
aplicação de multa por infração ao § 4° do citado artigo, caso fique configurada a concretização das
mencionadas operações.
Min_mv117\C:\Votos\002128985.dot

1

J. J. •

Tribunal de Contas da União
anomalias
c5om
anal018ias de
de-c9.an
IrP:1-'-'de
Assim, tendo em vista ser da competência da SDE a correção
9.
comportamento de setores econômicos, capazes de perturbar ou afetar, direta ou indiretamente, os
mecanismos de formação de preços, a livre concorrência e a liberdade de iniciativaa
constitucionais da ordem econômica e, como a referida Secretaria está dando o devido prosseguimento ao
feito, entendemos que não cabe a este Tribunal emitir qualquer juízo sobre a questão.
Com referência à questão das licitações relativas à comercialização de asfalto e emulsões
10
asfálticas pela Petrobrás Distribuidora, embora não se possa imputar nenhuma responsabilidade aos
dirigentes da entidade - visto que a organização dos processos licitatórios é atribuição do órgão adquirente
- cumpre, a nosso ver, seja emitida recomendação à entidade no sentido de que passe a esclarecer aos
órgãos públicos que venham a propor-lhe a aquisição de seus produtos asfálticos, usando da prerrogativa
da inexigibilidade de licitação, que, por ser a Petrobrás Distribuidora S/A - BR uma sociedade de
economia mista, sujeita, portanto ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, ex vi do art. 173 da
CF, está ela sujeita ao estatuto licitatório, mesmo quando realiza negócio com órgãos públicos, evitando,
assim, induzir os órgãos ou entidades compradoras à contratação com dispensa de licitação, conforme
denunciado no presente processo.
Isto posto, propomos o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo da recomendação
sugerida no item precedente e da devida comunicação ao representante da decisão que vier a ser proferida
pelo Tribunal no presente processo."
Por sua vez, o Assessor manifestou-se nos seguintes termos, ratificados pelo titular da 9'
SECEX (f 98/99) I.

A instrução esclareceu que a BR adquiriu 6 (seis) unidades de produção pertencentes à
CHEVRON DO BRASIL S/A, dentro da competência que lhe confere o Estatuto Social.
Quanto à comercialização de asfalto e emulsões asfálticas pela BR, sem licitação, com as
prefeituras e órgãos públicos, restou assente nos autos que realmente existe esta prática, tendo a
Companhia listados estes compradores (fls.13/17 -Vol. I). Sobre este assunto, a BR assim se pronunciou
(fls. 18 - Volume I):

'Quanto à afirmação de que a PETROBRÁS está realizando vendas sem licitação, convém
ressaltar que não lhe compete invadir a competência do Poder Executivo das Prefeituras Municipais e
avaliar seus critérios de compra, pois não é sua função atuar como órgão fiscalizador.'

Cabe observar que as aquisições efetivadas pelas prefeituras municipais e pelos
Departamentos de Estradas de Rodagem Estaduais, enquadram-se perfeitamente na dispensa de licitação
prevista no inciso VIII, do art. 24, da Lei 8.666/93 (introduzido pela Lei 8.883/94), conforme nos ensina
Maria Sylvia Zanella Di Petro l :

'Vem agora a Lei 8.883 e altera o inc. VIII do art. 24 que passa a vigorar com a seguinte
redação: art. 24. É dispensável a licitação: - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o
preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.'
'Analisando-se o dispositivo, verifica-se que são os seguintes os requisitos para sua
aplicação:

que o contratante seja pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Municípios,

Distrito Federal, autarquias ou fundações de direito público);
que seu objeto seja a aquisição de bens ou serviços;
que esses bens ou serviços sejam prestados por órgão ou entidade que integre a
Administração Pública, o que abrange todas as mencionadas no art. 6°, inciso XI, da Lei 8.666 (XI Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o controle do
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas);
que esses órgãos ou entidades tenham sido criados com objetivo específico de fornecer
bens e serviços ao próprio ente que os instituiu;
que a criação desses entes tenha sido anterior à entrada em vigor da Lei n° 8.883; querse, com isso, evitar a criação de entidades com fins específico de preencher os requisitos de dispensa de
licitação;

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.'

Dl Neto, Maria Sylvia Zanella e outras - in TEMAS POLÊMICOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS -

Malheiros Editores Ltda. - 1995 - pág. 84/85.
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Data vênia da proposta de fls. 97, submeto os autos à consideração superior, sugerindo o
seu encaminhamento ao Ministro-Relator, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, propondo que o Tribunal:
as
1 - conheça da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 39 da Resolução TCU n° 77/96, para, no mérito, considerá-la improcedente, tendo em
vista que a dispensa de licitação para as aquisições efetuadas pelas prefeituras municipais e órgãos da
administração pública estadual encontra respaldo legal no inciso VIII, do art. 24, da Lei 8.666/93
(alterado pela Lei 8.883/94);
2 - dê ciência da Decisão, Relatório e Voto que a fundamentarem ao Presidente do CADE,
Dr. Gesner Oliveira;
3 - determine o arquivamento do presente processo."
É o relatório.
VOTO
A questão relativa à possível concentração econômica decorrente da aquisição de 06 (seis)
fábricas pela Petrobrás Distribuidora S/A foi apreciada pela Secretaria de Direito Econômico e pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não cabendo a esta Corte pronunciar-se a esse respeito.
Quanto à comercialização de asfalto e emulsões asfálticas, entendo que a presente
representação não deve ser conhecida, por falta de objeto, tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei n°
8.666/93.
Assim sendo, discordo do parecer da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto ao Plenário.
• : - de 1998.

T.C.U., Sala das Sessões, em 09 d -
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Ministro-Re tor
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Processo n° TC-002.128/98-5
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Gesner Oliveira — Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE
Entidade: Petrobrás Distribuidora S/A
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 9' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 24 da Lei n° 8.666/93, não conhecer da presente representação, por falta
de objeto; e
8.2. arquivar este processo.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.
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Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
TC-599.001/94-1
Ementa: Solicitação para prorrogar prazo fixado pelo Tribunal.
Atendimento.
1-Natureza: Solicitação
2-Unidade: Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia — CISET/MME
3-Interessado: José Rosário de Castro (Secretário de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia)
4-Parecer da Unidade Técnica (f. 283/285):
"Na Sessão de 03/06/98, mediante a Decisão n° 337/98 (fl. 271), o E. Plenário assinou o
prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia CISET/MME adotasse as providências determinadas pelo Tribunal por meio da Decisão n° 216/96-1a
Câmara, concernentes à instauração das competentes tomadas de contas especiais dos responsáveis pela
guarda dos estoques de carvão remanescentes da extinta Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras - CAEEB, tendo em vista as divergências verificadas no volume dos referidos estoques,
quando em poder das Delegacias Regionais do MME do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo (fl. 244, subitem 8.1).
Cientificada da deliberação do Tribunal por intermédio do Oficio n° 074/98-P SECEX, de
10/06/98 (fl.272), aquela Secretaria encaminhou a esta SECEX, para conhecimento, cópias de
expedientes dirigidos à Agência Nacional do Petróleo - ANP, contendo solicitações de informações e
providências, dentre elas a de instauração e encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, da Tomada
de Contas requerida pelo Tribunal, para posterior remessa a esta Corte, no prazo estabelecido pela
Decisão n° 337/98 já mencionada (Oficio n° 402/98-COAUD/CISET/MME, de 26/06/98, fls. 273/275).
A seguir, em nova manifestação dirigida a esta SECEX, aquela Secretaria comunicou que
o Exm° Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, ao tomar conhecimento, por intermédio da
NOTA/GAB/CISET/MME n° 31/98, dos fatos relacionados à deliberação do Tribunal, determinou que a
própria CISET/MME instaurasse a Tomada de Contas Especial (fl. 278).
Nessas circunstâncias, determinou o Sr. Secretário da CISET/MME providências internas
3.1
imediatas, no âmbito daquela Secretaria, para instauração da TCE em questão, contando-se o prazo de 90
(noventa) dias estabelecido pelo Tribunal a partir da data do despacho Ministerial - segundo ele, 10/07/98.
Solicita, agora, aprovação do Tribunal quanto à decisão por ele tomada (Oficio n° 471/98GAB/CISET/MME, de 20/08/98, fls. 276/277).
Verifica-se, pelo exposto, que o Titular da CISET/MlvfE, ao submeter à apreciação do
Tribunal decisão por ele adotada em âmbito interno, busca a aprovação desta Corte quanto à data a partir
da qual deve ser contado o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido para cumprimento da Decisão n°
337/98-TCU-Plenário. Assim, entendemos possa ser acolhido o pleito em questão como pedido de
prorrogação de prazo para cumprimento da Decisão do Tribunal.
Nos termos estabelecidos no artigo 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, o
4.1
prazo para cumprimento das determinações do Tribunal são contados a partir da publicação do Acórdão
ou da Decisão no Diário Oficial da União.
Especificamente no que tange à situação ora em exame, cabe registrar que a mencionada
4.2
Decisão n° 337/98 foi publicada no DOU de 16/06/98. É de se ressaltar que a CISET/MME, tendo
recebido a comunicação referente ao r. Decisum em 10/06/98, não deixou de adotar providências para
instauração da Tomada de Contas Especial, conforme se observa dos expedientes inicialmente
encaminhados a essa Secretaria (fls. 274/275). Imperioso observar, também, que a matéria de que trata a
TCE em comento é complexa, requerendo a colaboração de outros órgãos, como a Agência Nacional do
Petróleo e o Departamento Nacional de Produção Mineral (fls. 274, 279 e 282 destes autos).
Dessa forma, entendemos possa ser, excepcionalmente, contado o prazo para atendimento
4.3
da Decisão do Tribunal a partir da data do Despacho exarado pelo Sr. Ministro das Minas e Energia. Cabe
assinalar, a propósito, que a data do aludido Despacho é 10/08/98 e não 10/07/98, como constou do
Oficio n° 471/98-GAB/CISET/MME, de fls. 276/277.
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Em razão do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo seja
5.
ouè atendida a solicitação formulada pela Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia CISET/MME, prorrogando-se para 10/11/98 o prazo estabelecido pelo Tribunal por intermédio da
Decisão n° 337/98-TCU-Plenário para que a mesma adote as providências de que trata o subitem 8.1 da
Decisão n° 216/96 - 1' Câmara."
É o relatório.
VOTO
Por seus fundamentos, acolho o parecer da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto ao Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, em 09 de setem

do

de 1998.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Re átor
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N°

604/98 - TCU — Plenário

Processo n° TC-599.001/94-1
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: José Rosário de Castro (Secretário de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia)
Unidade: Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia — CISET/MME
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: i a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE atender a solicitação
formulada pelo Secretário de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia e prorrogar para
10/11/98 o prazo estabelecido na Decisão n° 337/98-TCU-Plenário para que a CISET/MME adote as
providências de que trata o subitem 8.1 da Decisão n° 216/96 - ia Câmara.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICI•VILAÇA
Ministro-Rel tor
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n°21.711/83-6
NATUREZA: Acompanhamento
ENTIDADE: Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro LLOYDBRÁS
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União

EMENTA: Processo de acompanhamento da operação financeira
realizada entre o Lloyd Libra e a Corretora Carvalho e Carvalho.
Ocorrência de dano aos cofres da entidade em razão da operação
efetuada. Ressarcimento pela Corretora do valor principal. Ação de
indenização movida pela Lloydbrás para recebimento dos juros e da
correção monetária devidos. Questão em fase final de execução no
Forum Cível do Rio de Janeiro. Medidas adotadas pela Cia.
preservaram o patrimônio público. Determinação à SECEX/RJ no
sentido de acompanhar a ação de indenização até o completo
ressarcimento pela extinta corretora.

e

O presente processo originou-se de requerimento formulado pelo então Ministro desta
Casa, hoje digno representante da mais alta Corte de Justiça do País, o Exmo. Ministro Luiz Octávio
Gallotti, acerca de prováveis prejuízos sofridos pela Lloyd Libra Navegação S.A em razão da compra de
Certificado de Depósito Bancário (CDBs) da Corretora Carvalho e Carvalho, cuja liquidação foi decretada
pelo Banco Central um dia após a realização da operação. Ao acolher o pedido, o Tribunal, em Sessão Plenária de 06 de setembro de 1983,
determinou fosse requisitados à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro circunstanciados
esclarecimentos sobre a notícia das aplicações da Lloyd-Libra Navegação S.A por intermédio da aludida
corretora.
Nas informações prestadas, foram evidenciadas as medidas adotadas pela Cia de Navegação
Lloyd Brasileiro com vistas à indenização dos danos causados pela Corretora Carvalho e Carvalho, em
relação ao principal da dívida, tendo ficado pendente, mas já em andamento, as providências para o
ressarcimento de juros e correção monetária.
Após examinadas pela então 11RCE-RJ, foi o presente processo submetido à julgamento, em Sessão
de 23.05.85, quando o Tribunal ao acolher voto do eminente relator Ministro Ivan Luz, decidiu que o
mesmo retornasse à Unidade Técnica para acompanhamento.
Os autos em questão foram sorteados a este relator em 27.03.96, oportunidade em que, por
despacho de fls. 440, determinei fossem colhidas informações atuais sobre o andamento da Ação Ordinária
movida pela Lloyd, uma vez que as últimas notícias sobre a mesma datavam de 22.06.94.
Realizada a diligência, foi prestada pelo liquidante da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (fls.449) a seguinte informação:
"que a ação ordinária proposta pelo Lloyd Libra Navegação S.A contra Ney Oscar
Ribeiro de Carvalho e sua mulher, em curso perante a 44° Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro, encontra-se em fase executória definitiva (não há mais recursos cabíveis), tendo sido expedido
em 23.03.97 mandado de avaliação dos bens objeto da penhora;"
A SECEX-RJ, ao analisar as informações prestadas pelo liquidante, entende, ante os fatos
presentes no processo, seja o mesmo convertido em Tomada de Contas Especial, independentemente da
tramitação da ação de ressarcimento promovida pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, face o
princípio da independência das instâncias, esclarecendo, ainda, que as contas da companhia foram julgadas
MIN-HGS-453\CDOCUMENTOSVDOCS/02171183
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por esse Tribunal regulares com quitação, na Sessão de 28.05.85, e que não houve julgamento em
conjunto e em confronto com os presentes autos.
É o Relatório.
VOTO

•

Consoante evidenciado pela Unidade Técnica, o requerimento formulado pelo então
Ministro desta Casa, Luiz Octávio Gallotti, tinha por objetivo obter circunstanciados esclarecimentos por
parte da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro sobre as providências adotadas pela companhia, em
face dos prováveis prejuízos sofridos por esta, em decorrência da aplicação financeira feita por intermédio
da Corretora Carvalho e Carvalho.
Verifico que, antes mesmo de o Tribunal intervir nestes autos, a Cia. já havia adotado
medidas, as quais possibilitaram, ainda na fase administrativa, o ressarcimento pela Corretora do valor
principal aplicado, ficando pendente apenas os acessórios relativos aos juros e correção monetária, os
quais estão sendo cobrados por meio da competente ação de indenização, junto à 44' Vara Cível da Rio de
Janeiro, encontrando-se, hoje, após 15 anos de tramitação, em fase final de execução, sem a possibilidade
da impetração de qualquer recurso, conforme afirmado pelo liquidante da companhia.
Não obstante concordar com a afirmativa do órgão técnico instrutivo de que a atuação
deste Tribunal independe de qualquer iniciativa do poder público, em face do princípio da independência
das instâncias, parece-me despicienda, a essa á alturas, a transformação do presente processo em tomada de
contas especial, dado o longo tempo decorrido e considerando que as providências de ordem
administrativa e cível adotadas pela companhia, preservaram o interesse público. Ademais, a
implementação da TCE implicaria em duplicidade de esforços, atentando, por sua vez, contra o princípio
da economia processual, visto que os resultados a serem obtidos desembocaria no mesmo foro de
execução da ação de indenização movida pelo extinto Lloyd.
Entendo, de outro modo, que a atuação deste Tribunal deve se estender até o completo
ressarcimento dos juros e correção monetária devidos pela corretora extinta, devendo, nesse sentido, ser
formulada determinação à SECEX/RJ, para que proceda o necessário acompanhamento junto à 44' Vara
Cível da Comarca do Rio de Janeiro
Observo, por fim, que as contas da entidade, relativas ao exercício de 1983, não sofreram
qualquer reflexos dos fatos aqui sob exame, inexistindo razão, portanto para sua reabertura, e que não
cabe determinações à Cia em face de sua extinção definitiva em 15 10 97, por meio da Lei n° 9 617, de
02 04.98.
Com essas considerações, voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
elevada apreciação desta Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alve de Souza, em 09 de setembro de
1998.

HUMB TO GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

606 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: TC-021.711/83-6
2.Classe de Assunto: VII - Acompanhamento
3.Interessado: Tribunal de Contas da União
4.Entidade: Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRÁS
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RJ
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo relator, DECIDE determinar à SECEX/RJ,
que proceda o acompanhamento até o final, da ação de indenização movida pela Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro contra a Corretora Carvalho & Carvalho, junto à 44a Vara Cível da Comarca
do Rio de Janeiro.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Ministro-Relato
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 004.655/98-2
NATUREZA: Solicitação
ENTIDADE: Câmara Municipal de Santos/SP
INTERESSADO: Sr. Marivaldo Aggio, Presidente

EMENTA: Solicitação de realização de auditoria na CODESP para
averiguar o gerenciamento da verba destinada a indenizações
trabalhistas do Porto de Santos. Ausência dos requisitos de
admissibilidade. Não conhecimento. Comunicação ao interessado.
Arquivamento.

•

Trata-se de solicitação formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santos/SP, Sr.
Marivaldo Aggio, por meio do Of n ° 3583/98-SR (fl. 1), de 20/5/98, tendo em vista requerimento de
autoria do Vereador José Antônio Marques Almeida, para que o Tribunal realize auditoria na Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP com vistas a verificar o gerenciamento da verba destinada a
indenizações trabalhistas do Porto de Santos.
Instruindo os autos, o Analista verifica que, de acordo com o art. 1°, II, da Lei n° 8.443/92,
a autoridade solicitante não tem competência legal para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias em
entidades públicas.
Salienta, também, que o interessado não apresentou qualquer indicio de irregularidade
acerca do objeto da presente solicitação.
Concluindo, propõe, com a anuência do Sr. Diretor da 2' Divisão Técnica, que a autoridade
solicitante seja comunicada do indeferimento do seu pedido e que o presente processo seja arquivado (fl.
3).
O Sr. Secretário de Controle Externo manifesta anuência à proposta do Diretor (fl. 4).
É o Relatório.

VOTO

Da análise que empreendo nos autos, verifico que, ante o disposto no art. 71, IV, da
Constituição Federal e no art. 1°, II, da Lei n ° 8.443/92, a autoridade solicitante não tem, de fato,
competência para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções.
Além disso, a presente solicitação não veio acompanhada de qualquer indicio de
irregularidade acerca do gerenciamento pela CODESP dos recursos destinados a indenizações trabalhistas
do Porto de Santos que justificasse a atuação in loco deste Tribunal.
Ante todo o exposto, acolho os pareceres da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Nves de Souza, em
seteMbro de 1998.

HUMBER O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

607/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: 004.655/98-2
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Sr. Marivaldo Aggio, Presidente
Entidade: Câmara Municipal de Santos/SP
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 não conhecer do requerimento formulado pelo Sr. Marivaldo Aggio, Presidente da Câmara
Municipal de Santos/SP, tendo em vista versar sobre pedido de realização de auditoria feito por
autoridade que não se inclui entre as especificadas no art. 71, IV, da Constituição Federal e no art. 1 0 , II,
da Lei n° 8.443/92, além de não estar acompanhado de qualquer indicio de irregularidade acerca do
gerenciamento pela Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP dos recursos destinados a
indenizações trabalhistas do Porto de Santos que justificasse a atuação in loco deste Tribunal;
8.2 encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
interessado;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC-019.277/96-2 (c/ 7 volumes)
Apenso: TC-012.879/97-5 (Solicitação de Auditoria formulada pelo
Congresso Nacional).
Natureza: Representação.
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento - SDR/MA.
Interessada: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento - CISET/MA.
EMENTA: Representação acerca de possíveis irregularidades na
liberação e aplicação de recursos federais destinados aos projetos de
cooperativismo rural. Análise e apuração in loco, por equipe de auditoria
deste Tribunal, das providências adotadas para os convênios auditados
pela CISET/MA e pelas comissões instituídas pela SDR/MA, em
cumprimento à Decisão n. 221/98 - TCU - Plenário. Determinações.
Juntada do processo às contas anuais da Unidade

RELATÓRIO

1

Pelo expediente de fl. 1, o Senhor Secretário de Controle Interno do Ministério da Agricultura e
Abastecimento - reportando-se à Sindicância, objeto de notícia veiculada na imprensa, acerca de desvio de
recursos públicos destinados aos projetos de cooperativismo rural, encaminhou a esta Corte de Contas, "para
conhecimento e apreciação, cópia de documentação atinente às providências já adotadas" pelas autoridades
competentes.
Em Sessão de 29 de abril de 1998, o Plenário deste Tribunal decidiu (Decisão n. 221/98 - fls. 193):
2.
"8.1 — conhecer da Representação formulada pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e, em conseqüência, determinar à equipe designada pela Portaria n. 6,
de 07/04/98, da 4' SECEX, para realizar auditoria na Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR/MA
que, sem prejuízo dos objetivos ali previstos:
8.1.1 - analise os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial instituída pela
Portaria Ministerial n. 256, de 25/06/97;
8.1.2 - apure:
quais os convenentes cujas aplicações foram consideradas irregulares;
as entidades que restituíram os recursos recebidos;
as que tiveram suas justificativas aceitas; e
os convenentes que foram submetidos a Tomadas de Contas Especiais, bem assim a posição
desses processos;
quais as providências adotadas em face das falhas e irregularidades arroladas no Relatório Final
de Atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço - CISET/MA e MEPF n° 45, de
28.06.96, subitens 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 7.1 e 7.2;
O se a denúncia de aplicação de recursos, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) destinados ao cooperativismo e associativismo rural, provenientes do DENACOOP/SDR, na
empresa Frigorífico Beltrão, no Município de Francisco Beltrão - PR, conforme denunciado pela Revista
'Isto É', edição de 25.12.96, tinha procedência e, em caso afirmativo, quais as medidas adotadas.
8.2 — encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, bem assim à Secretaria de
\\Min jam-443 \jam_443 \jam\ 1998 \019277a6.doc — 2e
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Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento."
Em cumprimento à mencionada Decisão, a equipe de auditoria da 4' SECEX, em percuciente
trabalho realizado na SDR/MA, verificou as providências adotadas para os convênios auditados pela
CISET/MA e pelas comissões instituídas pelo gestor da SDR/MA a partir do exercício de 1996, tendo
examinado 166 convênios, envolvendo a liberação de recursos da ordem de R$ 22.124.221,27, dos quais
foram devolvidos à União, pelos convenentes, R$ 762.704,28.
No tocante a cada quesito objeto da referida Decisão n. 221/98, foram colhidas as seguintes
informações:
4.1 - relativamente ao subitem 8.1.1, foi verificado que dos 533 processos, foram reexaminados
133, tendo concluído apenas 56, devido ao excesso de diligências efetuadas pela SDR aos convenentes e a falta
de rigor por parte da SDR no cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação vigente;
4.2 - no tocante às alíneas a e d do subitem 8.1.2, foram geradas listas contendo os nomes das
entidades convenentes e o número dos convênios no SIAFI, discriminadas de acordo com a situação em que
se encontram em relação a prestação de contas, sendo 29 prestações de contas de entidades consideradas
irregulares; 33 entidades que restituíram os recursos recebidos; 16 convenentes submetidas a TCE, estando
tramitando na CISET ou no TCU; 13 convênios em fase de instauração de TCE; e 48 entidades cujas
justificativas foram aceitas;
4.3 - quanto às providências adotadas em face das falhas e irregularidades arroladas no Relatório
Final de Atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço CISET/MA e MEPF n. 45,
subitens 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 7.1 e 7.7, a Equipe de Auditoria verificou a regularização das mesmas, mediante
a reanálise dos convênios e adoção das medidas pertinentes;
4.4 - relativamente à alínea f do subitem 8.1.2, a equipe de auditoria apurou ser procedente a
denúncia, tendo em vista a falta de amparo legal para a celebração do convênio entre o Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR, em
face da ausência de vínculo do seu objeto com quaisquer ações de cooperativismo e associativismo rural e
dados os indícios de locupletamento por parte da empresa Gomes & Simões Ltda., beneficiária direta dos
recursos repassados, bem assim a influência na liberação dos recursos de dois Deputados Federais, cujos
nomes estão indicados. Há que se registrar que não foram adotadas providências por parte da SDR a respeito.
Aquela equipe de auditoria consignou em seu relatório, além das informações relativas a
5.
determinação deste Tribunal, outras constatações consideradas relevantes (fls. 215/226), entre as quais se
destacam:
5.1 - embora a SDR tenha estabelecido procedimentos que aprimoram o controle da execução dos
convênios, por meio da Portaria n. 607/96, na prática esses procedimentos não vêm sendo adotados;
5.2 - recebimento de prestações de contas cuja formalização não atende aos requisitos contidos
no art. 28 da IN/STN n. 1/97;
5.3 - carência de recursos humanos para o controle adequado dos processos de convênios;
5.4 - ausência de análise sistemática dos custos de execução dos convênios, tanto no momento da
análise prévia dos Planos de Trabalho, quanto por ocasião do exame das prestações de contas, de modo a
•
__
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FATO VERIFICADO
CONVENENTE
Despesas
com
hospedagem,
alimentação e passagens:
Central dos Trabalhadores de Minas Gerais 30,8% do total do convênio. Processo em análise pela
CGT/MG - Siafi n. 136464.
Comissão Especial - Port. 256/97 (fls. 57/67 do Vol.
VII).
Fed. da Agricultura do Estado do Espírito Santo - Fitas de vídeo com valor médio de R$ 4.633,75, sem
direitos autorais ao convenente. Comissão não
Siafi n. 116142.
investigou superfaturamento na execução do conv..
Evento foi no Espírito Santo e empresa contratada de
Curitiba (sem licitação). Proc. Em análise pela Com.
Esp. - Port. 256/97 (fls. 58/76 do vol. VII).
C.1.11L1,,..../
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Organização das Coop. do Estado de Minas Gerais - Despesas não previstas no PT. 12,68% das despesas
com viagens/hotéis. Proc. em análise pela Com. Esp.
OCEMG - Siafi n. 113775.
- Port. 256/97 (fls. 77/88 do vol. VII).
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB - Indícios de superfaturamento em diárias de hotel.
Proc. em análise pela Com. Esp. - Port. 256/97 (fls.
Siafi n. 131711.
89/92 do vol. VII).
Organização das Cooperativas do Estado do Espírito Gasto com hotéis elevado 66% do valor dos eventos.
Hospedagem em Brasília, sem que houvesse previsão
Santo - OCEES - Siafi n. 136463.
de eventos nessa cidade (R$ 330,77). Proc. em análise
pela Com. Esp. - Port. 256/97 (fls. 93/122 do vol.
VII).
5.5 - ausência de critérios formais para seleção de entidades beneficiadas e influências de
parlamentares na liberação de recursos de convênios;
5.6 - falhas em lançamentos relativos à cobrança e à devolução de recursos, especificamente no
tocante ao abatimento integral do valor principal do convênio, das importâncias devolvidas sem que fosse
efetuado o expurgo da correção monetária e dos juros embutidos na parcela recolhida desde a data da
liberação dos recursos, bem assim cálculo da correção monetária e dos juros de mora devidos contados do
término da vigência do convênio e não da liberação dos recursos;
5.7 - irregularidades detectadas na execução do convênio celebrado com a Federação das
Associações dos Produtores Rurais do Distrito Federal e Região do Entorno (Convênio n. 52/95);
5.8 - a SDR/MA vem implementando as recomendações contidas nos relatórios de auditorias
especiais efetuadas pela CISET/MA, relativamente ao exercício de 1996.
Conclusivamente, aquela Unidade Técnica propõe (fls. 229/232):
6.
6.1 — "sejam feitas as seguintes determinações à Secretaria de Desenvolvimento Rural, quanto aos
convênios por ela celebrados":
6.1.1 — "instaure tomada de contas especial com vistas à identificação dos responsáveis pela
celebração do Convênio n. 30/95 - Siafi n. 126461, à quantificação do dano e ao ressarcimento ao Erário,
tendo em vista a falta de amparo legal para a celebração do convênio em comento, em face da ausência de
vínculo do seu objeto com quaisquer ações de cooperativismo e associativismo rural e dados os indícios de
locupletamento por parte da Empresa Gomes & Simões Ltda., beneficiária direta dos recursos repassados";
6.1.2 — "emita parecer conclusivo sobre a aprovação ou não das prestações de contas, no prazo
de 60 dias contados da data de recebimento, para os convênios celebrados após 31.01.97 (art. 31 da IN/STN
01/97)";
6.1.3 — "em caso de não atendimento de diligência feita à convenente, no prazo de 30 dias
contados da notificação, adote as medidas necessárias à inscrição da instituição como inadimplente no Siafi
e à devolução dos valores ou à instauração de tomada de contas especial (art. 18 e 19 e art. 22, §§ 6° e 7°,
da IN/STN n° 02/93 e art. 31, §7°, art. 35 e art. 38, §1°, da IN/STN n° 01/97)";
6.1.4 — "adote critérios rigorosos para racionalizar a formulação e o exame das diligências feitas
às entidades convenentes, evitando que sucessivas solicitações de justificativas ou cobrança de documentos
a essas instituições prejudiquem o cumprimento dos prazos legais para a conclusão do exame das prestações
de contas";
6.1.5 — proceda à imediata instauração de tomada de contas especial para os convênios pendentes
de parecer final conclusivo, onde haja pelo menos uma das situações descritas a seguir (art. 18, art. 19 e art.
22, §§ 6° e 7°, da IN/STN n° 02/93, art. 31, §7°, art. 35 e art. 38, §1°, da IN/STN n° 01/97, art. 2° da IN/TCU
n° 13/96 e art. 8° da Lei n° 8443/92):
indícios de locupletamento, malversação de recursos, dolo ou má-fé na aplicação dos recursos;
prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano aos cofres públicos;
ausência de beneficio direto à comunidade ou fuga à natureza dos objetivos colimados no
convênio, decorrente do desvio de finalidade na execução do objeto; e
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d) parecer final aguardando resposta de diligência feita à convenente, se esgotado o prazo
estabelecido;
6.1.6 — "aprimore os controles relativos ao recebimento das prestações de contas pela SDR e
demais unidades subordinadas (DFA), abstendo-se de efetuar, no Siafi, o lançamento às contas 'a aprovar' e
'comprovado' dos valores relativos a convênios, nos casos em que a prestação de contas não atenda aos
requisitos contidos no art. 28 da IN/STN n° 01/97";
6.1.7 — "adote providências no sentido de melhor apurar as irregularidades detectadas na execução
do convênio celebrado com a Federação das Associações dos Produtores Rurais do Distrito Federal e Região
do Entorno (FEAP), em 18.10.95 (Convênio n°52/95, Siafi n° 132016), no valor de R$ 182.120,00 (cento
e oitenta e dois mil, cento e vinte reais), instaurando a devida tomada de contas especial, caso a Convenente
não recolha ao Erário os valores porventura glosados, sem prejuízo de comunicar o fato ao Ministério
Público";
6.1.8 — "intensifique o grau de implementação dos procedimentos instituídos pela Portaria n°
607/96, notadamente quanto à descentralização do controle da execução dos convênios por parte das
Delegacias Federais de Agricultura e do Abastecimento — DFA — nos estados e DF";
6.1.9 — "envide esforços no sentido de adequar o quadro de pessoal da Coordenação de Apoio
Operacional às reais necessidades daquela Unidade, de modo a melhorar a eficácia do controle dos convênios";
6.1.10 — "adote providências no sentido de viabilizar a análise sistemática dos custos de execução
dos convênios, tanto no momento da análise prévia dos planos de trabalho, quanto por ocasião do exame das
prestações de contas, de modo a detectar eventuais despesas antieconômicas (fato ensejador da reprovação
das contas e instauração de TCE, conforme art. 8° da Lei n° 8.443/92), sem prejuízo de que sejam reanalisados
os seguintes convênios, quanto aos fatos abaixo destacados:

Central dos Trabalhadores de Minas
Gerais - CGT/MG — Siafi n°
136464
Federação da Agricultura do
Estado do Espirito Santo — Siafi n°
116142

Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais — OCEMG
— Siafi n° 113775
Organização das Cooperativas
Brasileiras — OCB — Siafi n° 131711
Organização das Cooperativas do
Estado do Espírito Santo — OCEES
— Siafi n° 136463

a.
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Despesas com hospedagem, alimentação e passagens:
30,8% do total do convênio. Processo em análise pela
Comissão Especial - Port. 256/97.
Fitas de vídeo com valor médio de R$ 4.633,75, sem
direitos autorais ao convenente. Comissão não
investigou superfaturamento na execução do convênio.
Evento foi no Espírito Santo e empresa contratada de
Curitiba (sem licitação). Proc. Em análise pela
Comissão Especial - Port. 256/97.
Despesas não previstas no Plano de Trabalho. 12,68%
das despesas com viagens/hotéis. Proc. Em análise pela
Comissão Especial - Port. 256/97.
Indícios de superfaturamento em diárias de hotel. Proc.
em análise pela Comissão Especial - Port. 256/97.
Gasto elevado com hotéis. 66% do valor dos eventos.
Hospedagem em Brasília, sem que houvesse previsão de
eventos nessa cidade (R$ 330,77). Proc. em análise pela
Comissão Especial - Port. 256/97.

)7

6.1.11 — "estude a adoção de critérios técnicos que norteiem a liberação dos recursos dos
convênios sob sua responsabilidade, de forma a minimizar as influências de agentes estranhos às esferas
técnicas desse Ministério, nos processos de liberação de recursos de convênios";
6.1.12 — "nos lançamentos relativos à cobrança e devolução de recursos de convênios, adote os
0
seguintes procedimentos (art. 7°, inciso XI, da IN/STN n° 02/93; art. 7 , inciso XII, da IN/STN n° 01/97 e
art. 8°, inciso III, da IN/TCU n° 13/96):
a) somente deduza do valor principal dos convênios, no Siafi, os valores históricos das parcelas
\\Min jam-443 \jam_443 jarn\ 1998 \ 019277a6.doc — 2e

Tribunal de Contas da União

•

e

gim'N A
„antes
lenir (C.
riouitm
Sectetaila do

5

eventualmente devolvidas pelos convenentes, expurgando-se dos valores recolhidos a correção monetária e
os juros devidos;
b) nos demonstrativos de débito, anexos às cobranças efetuadas aos convenentes, calcular a
correção monetária e os juros devidos a contar das respectivas datas de liberação dos recursos, em vez de fazêlo a partir do fim da vigência dos convênios";
6.2 — "seja determinado à Ciset/MA e MEPF que":
6.2.1 — "proceda à correção do lançamento no Siafi, relativo às parcelas recolhidas pela Central
das Associações do Município de Urânia — SP (Siafi n° 136383), as quais foram abatidas integralmente do
valor principal dos convênios (97NS01180 e 97NS01182), sem que fosse efetuado o expurgo da correção
monetária e dos juros embutidos nos valores recolhidos, desde a data da liberação dos recursos, 29.12.95
0
(950B01484), conforme dever-se-ia proceder, com base nas disposições contidas no art. 7 , inciso XL, da
IN/STN n° 02/93; art. 7°, inciso XII, da IN/STN n° 01/97 e art. 8°, inciso UI, da IN/TCU n° 13/96 — processo
encaminhado à Ciset para instauração de TCE, em 22.01.97";
6.2.2 — "informe ao TCU, no relatório de auditoria relativo à próxima tomada de contas da SDR,
quanto ao cumprimento das determinações feitas àquela Unidade, por este Tribunal, na Decisão adotada para
o presente relatório";
6.3 — seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados cópia do item 2.3.2, alínea "f', deste relatório, que trata da participação de dois Deputados
Federais, cujos nomes indica, nos fatos ali descritos e analisados, para as providências que entender cabíveis,
ante o que dispõe o art. 32, inciso III, alínea "p", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados;
6.4 — "seja determinado à 4' Secretaria de Controle Externo que extraia cópia do item 2.6, do
presente relatório, que trata da implementação das recomendações contidas nos relatórios das auditorias
especiais realizadas na SDR, pela Ciset/MA e MEPF, no exercício de 1996, para que se junte às contas da
Unidade, relativas àquele exercício, visando avaliar seus reflexos na referida gestão"; e
6.5 — "seja enviada cópia do Relatório, Voto e Decisão que vierem a ser adotados quando da
apreciação deste relatório pelo Tribunal:
- ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
à SDR;
à Ciset/MA e MEPF; e
nos termos do item 8.2, da Decisão n°845/97 (Plenário, Ata n°51/97, Sessão de 03.12.97), à
Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados".
Ouvida por iniciativa deste Relator, a douta Procuradoria manifesta-se de acordo com as
7.
conclusões da 4' SECEX, fazendo, no entanto, as seguintes observações (fls. 235):
"No que atina ao subitem 4.1.6 [subitem 6.1.7 supra], pensamos que a comunicação ao Ministério
Público Federal em face de eventuais infrações penais é dever do administrador, no entanto cabe-lhe
exclusivamente o juízo acerca da adoção ou não dessa medida, refugindo a competência deste Tribunal
a emissão de determinação num ou noutro sentido. Por isso, sugerimos a alteração da redação desse
subitem, com vistas a suprimir a menção a esse comunicado.
Ademais, esta Corte terá oportunidade para fazê-lo, se for o caso, na oportunidade do julgamento
da tomada de contas especial, conforme prevê o art.16, § 3°, da Lei n. 8.443/92.
Quanto ao subitem 4.1.10 [subitem 61111, é imprescindível a adoção de critérios técnicos para
a liberação de recursos para evitar tanto o arbítrio quanto a tutela ou perseguição de possíveis
beneficiários e não apenas para afastar influências de agentes estranhos. Cumpre anotar que a eventual
interferência de terceiros no processo de liberação dos recursos não é, em si mesma, prejudicial ao
interesse público ou aética.
Por isso, também sugerimos a alteração da redação deste subitem, determinando a adoção dos
mencionados critérios, com vistas a evitar o arbítrio na liberação dos recursos, bem como para evitar a
tutela ou a perseguição de possíveis beneficiários."
É o relatório.
8.
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e.
De início, importa ressaltar o zelo e a competência demonstrados pela Equipe composta pelos
AFCEs Valdivina de Jesus Borges e Carlos Maurício Lociks de Araújo, haja vista o meticuloso Relatório de
Auditoria elaborado, cujas observações e conclusões certamente poderão contribuir para aumentar a eficiência,
a eficácia e a economicidade das atividades a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Rural, especialmente
no que se refere ao controle da descentralização de recursos mediante convênios.
Não obstante, data venha, deixo de acolher a proposta sugerida no subitem 6.3, em virtude da
determinação objeto do subitem 6.1.1, no sentido de instaurar tomada de contas especial para a completa
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao Erário, no tocante aos recursos
repassados por força do Convênio n. 30/95 - SIAFI n. 126461.
Tendo em vista o disposto no art. 194, inciso II, do Regimento Interno/TCU, entendo pertinente,
ademais, juntar estes autos, oportunamente, às contas da Secretaria de Desenvolvimento Rural/MA SDR/MA, relativas ao exercício de 1998, com vistas a verificar o cumprimento das determinações a serem
efetuadas a essa Unidade no sentido de adotar as medidas necessárias, de modo a prevenir a ocorrência de
falhas semelhantes às registradas nestes autos.
Ante o exposto, acolho, no essencial, as conclusões da 4' Secretaria de Controle Externo, com as
observações oferecidas pelo Ministério Público, e voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à
apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 09 de setembro de 1 998.

,LQ
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Processo TC-019.277/96-2 (c/ 7 volumes) e Apenso TC-012.879/97-5.
Classe de Assunto: VII — Representação acerca de possíveis irregularidades na liberação e aplicação de
recursos federais destinados aos projetos de cooperativismo rural.
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento —
SDR/MA.
Interessada: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento - CISET/MA.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado.
Unidade Técnica: 4a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — determinar à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
- SDR/MA que:
8.1.1 — instaure, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta Decisão, tomada de contas especial
para a completa apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao Erário, no
tocante aos recursos repassados por força do Convênio n. 30/95 - SIAFI n. 126461, firmado entre o Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR,
tendo em vista a falta de amparo legal para a celebração do referido convênio, em face da ausência de vínculo
do seu objeto com quaisquer ações de cooperativismo e associativismo rural, bem assim dos indícios de
locupletamento por parte da empresa Gomes & Simões Ltda., beneficiária direta dos recursos repassados;
8.1.2 — emita parecer conclusivo sobre a aprovação ou não das prestações de contas, no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de recebimento, relativamente aos convênios celebrados a partir de 31.01.97
(art. 31 da IN/STN 01/97);
8.1.3 — em caso de não atendimento — no prazo de 30 dias contados a partir da ciência de diligência feita
a convenente —, adote as medidas necessárias à inscrição da instituição como inadimplente no SIAFI e à
devolução dos valores; e, não obtendo êxito, à instauração de tomada de contas especial (art. 18 e 19 e art.
22, §§ 6° e 7 0 , da IN/STN n° 02/93 e art. 31, §7°, art. 35 e art. 38, §1°, da IN/STN n° 01/97);
8.1.4 — adote critérios eficazes para racionalizar a formulação e o exame das diligências feitas a entidades •
convenentes, evitando que sucessivas solicitações de justificativas ou cobrança de documentos a essas
instituições prejudiquem o cumprimento dos prazos legais para a conclusão do exame das prestações de
contas;
8.1.5 — proceda à imediata instauração de tomada de contas especial no tocante aos convênios pendentes
de parecer final conclusivo, nos casos em que se verifique pelo menos uma das situações descritas a seguir
(arts. 18, 19 e 22, §§ 6° e 7°, da IN/STN n° 02/93, arts. 31, §7°, 35 e 38, §1 0 , da IN/STN n° 01/97, art. 2° da
IN/TCU n° 13/96 e art. 8° da Lei n° 8443/92):
indícios de locupletamento, malversação de recursos, dolo ou má-fé na aplicação dos recursos;
prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano aos cofres públicos;
ausência de beneficio direto à comunidade ou desvio de finalidade dos objetivos colimados no
convênio; e
parecer final aguardando resposta de diligência feita à convenente, quando esgotado o prazo
estabelecido;
8.1.6 — aprimore os controles relativos ao recebimento das prestações de contas pela SDR e demais
unidades subordinadas, abstendo-se de efetuar, no SIAFI, os lançamentos "a aprovar" e "comprovado"
referentes aos convênios, nos casos em que a prestação de contas não atenda aos requisitos previstos no art.
28 da IN/STN n° 01/97;
8.1.7 — adote providências no sentido de apurar as irregularidades detectadas na execução do convênio
celebrado com a Federação das Associações dos Produtores Rurais do Distrito Federal e Região do Entorno
(FEAP), em 18.10.95 (Convênio n° 52/95, Siafi n° 132016), no valor de R$ 182.120,00 (cento e oitenta e dois
mil, cento e vinte reais), instaurando a devida tomada de contas especial, caso a Convenente não recolha ao
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Erário os valores porventura glosados;
8.1.8 — implemente os procedimentos instituídos pela Portaria n° 607/96, notadamente quanto à
descentralização do controle da execução dos convênios por parte das Delegacias Federais de Agricultura e
do Abastecimento — DFA — nos Estados e DF;
8.1.9 — diligencie perante as autoridades competentes objetivando adequar o quadro de pessoal da
Coordenação de Apoio Operacional às reais necessidades daquela Unidade, de modo a melhorar a eficácia
do controle dos convênios;
8.1.10 — adote providências no sentido de viabilizar a análise sistemática dos custos de execução dos
convênios, tanto no momento da análise prévia dos planos de trabalho, quanto por ocasião do exame das
prestações de contas, de modo a detectar eventuais despesas antieconômicas;
8.1.11 - reexamine os seguintes Convênios, quanto aos fatos abaixo destacados, no caso de ainda não
haverem sido considerados:
ReileieF01~1~. 111~1/WWIEWC~~
Despesas com hospedagem, alimentação e passagens:
Central dos Trabalhadores de
30,8% do total do convênio. Processo em análise pela
Minas Gerais - CGT/MG — Siafi n°
Comissão Especial - Port. 256/97.
136464
Fitas
de vídeo com valor médio de R$ 4.633,75, sem
Federação da Agricultura do Estado
direitos autorais ao convenente. Comissão não
do Espírito Santo — Siafi n° 116142
investigou superfaturamento na execução do convênio.
Evento foi no Espírito Santo e empresa contratada de
Curitiba (sem licitação). Proc. Em análise pela
Comissão Especial - Port. 256/97.
Despesas não previstas no Plano de Trabalho. 12,68%
Organização das Cooperativas do
das despesas com viagens/hotéis. Proc. Em análise pela
Estado de Minas Gerais — OCEMG
Comissão Especial - Port. 256/97.
— Siafi n° 113775
Indícios de superfaturamento em diárias de hotel. Proc.
Organização das Cooperativas
em análise pela Comissão Especial - Port. 256/97.
Brasileiras — OCB — Siafi n°
131711
Gasto elevado com hotéis. 66% do valor dos eventos.
Organização das Cooperativas do
Hospedagem em Brasília, sem que houvesse previsão
Estado do Espírito Santo — OCEES
de eventos nessa cidade (R$ 330,77). Proc. em análise
— Siafi n° 136463
pela Comissão Especial - Port. 256/97.
8.1.12 — adote critérios técnicos que norteiem a liberação dos recursos dos convênios sob sua
responsabilidade, com vistas a evitar tanto o arbítrio quanto a tutela ou a perseguição de possíveis
beneficiários;
8.1.13 — nos lançamentos relativos à cobrança e devolução de recursos de convênios, adote os seguintes
procedimentos (art. 7 0 , inciso XI, da 1N/STN n° 02/93; art. 7 0 , inciso XII, da IN/STN n° 01/97 e art. 8°, inciso
III, da IN/TCU n° 13/96):
somente deduza do valor principal dos convênios, no SIAFI, os valores históricos das parcelas
eventualmente devolvidas pelos convenentes, expurgando-se dos valores recolhidos a correção monetária e
os juros devidos;
nos demonstrativos de débito, anexos aos procedimentos de cobranças efetuadas aos convenentes,
calcule a correção monetária e os juros devidos a contar das respectivas datas de liberação dos recursos, em
vez de fazê-lo a partir do término da vigência dos convênios;
8.2 — determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que:
8.2.1 — proceda à correção do lançamento efetuado no SIAFI, tendo em vista que foram abatidas
integralmente do valor principal do convênio as parcelas recolhidas pela Central das Associações do
Município de Urânia - SP, sem que fosse efetuado o expurgo da correção monetária e dos juros nelas
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incluídas, tal como prescrevem as disposições contidas no art. 7°, inciso XI, da IN/STN n. 2/93, art. 7°, inciso
XII, da IN/STN n. 1/97 e art. 8°, inciso III, da IN/STN n. 13/96 (processo encaminhado à Ciset para
instauração de TCE, em 22.01.97);
8.2.2 — faça constar no relatório de auditoria relativo à próxima tomada de contas da SDR, informações
quanto ao cumprimento das determinações objeto do subitem 8.1 supra;
8.3 - determinar à 4a Secretaria de Controle Externo que extraia cópia da fl. 226 deste processo, que
registra a implementação das recomendações contidas nos relatórios das auditorias especiais realizadas na
SDR pela Ciset/MA no exercício de 1996, para juntá-la às contas da Unidade, relativas àquele exercício,
visando avaliar seus reflexos na referida gestão;
8.4 - encaminhar cópia do Relatório de Auditoria e desta Decisão, bem como do Relatório e voto que a
fundamentam, ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, aos Senhores Secretários
de Desenvolvimento Rural e de Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e ao
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados;
8.5 - juntar os presentes autos às contas da Secretaria de Desenvolvimento Rural/MA relativas ao
exercício de 1998, com vistas ao acompanhamento do cumprimento das determinações de que tratam os
subitens 8.1 e 8.2 supra.
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:

11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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TC-012.254/96-7

Grupo I - Classe VEI - Plenário
TC-012.254/96-7.
Natureza: Denúncia (tornada ostensiva).
Unidade Jurisdicionada: Delegacia Federal de Agricultura
e do Abastecimento no Estado do Pará - DFAA/PA.
Rui de Souza Chaves, Delegado
-Responsável:
(CPF n° 014.778 622-34).
-Interessado: manutenção da preservação da identidade (art.
53, § 3°, da Lei n° 8 443/92) em decorrência da formulação
de nova Denúncia.
Ementa: Denúncia. Realização de inspeção. Audiência do
responsável. Conhecimento da Denúncia, considerada, em
parte, procedente. Determinações. Encaminhamento de cópia
do Relatório, Voto e Decisão. Retirada da chancela de
sigiloso aposta nos autos. Nova Denúncia, de igual autoria,
juntada ao processo. Constituição de outro processo sigiloso,
a partir do desentranhamento das respectivas peças
processuais. Realização de nova inspeção orientada por
intermédio do novo processo. Manutenção da preservação da
identidade do denunciante. Arquivamento deste processo.
-

RELATÓRIO

•

Em exame Denúncia formulada contra irregularidades praticadas no âmbito .da Delegacia
Federal da Agricultura e do Abastecimento no Estado do Pará - DFAA/PA.
Após autuação e exame da matéria por determinação do Relator, eminente Ministro José
Antonio Barreto de Macedo (fl. 01), oficiando nos autos por força do disposto no art. 20 da
Resolução/TCU n° 64/96, autorizei a apuração dos fatos mediante a realização de inspeção (fl. 24),
havendo a SECEX/PA procedido aos registros das verificações no competente relatório de fls. 75/81,
sugerindo, conclusivamente, a oitiva do responsável, nos termos expostos à fl. 81.
Levada a efeito referida providência, com o aditamento aconselhado pelo parquet
especializado à fl. 82, foram juntados aos autos os elementos de fls. 85 e seguintes, culminando com as
medidas uníssonas alvitradas pela Unidade Técnica (fl. 100), ratificadas pelo nobre órgão do Ministério
Público (fl. 102).

ot‘

Em Sessão Extraordinária de caráter reservado, realizada em 30/04/97, ao acolher as
conclusões do ilustre Ministro José Antonio Barreto de Macedo, decidiu este Plenário conhecer da
presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la, em parte, procedente, determinando à DFAA/PA que se
abstivesse de celebrar contratos com parentes de servidores do órgão, tendo em vista o disposto no art. 9°
e seu § 3° da Lei n° 8.666/93; e somente se utilizasse de servidores não ocupantes do cargo de motorista
oficial para dirigir veículos oficiais, de transporte individual de passageiros, quando atendidas as condições
estabelecidas no art. 1° da Lei n° 9.327/96.
1 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\01225496a.doc
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Naquela oportunidade, resolveu, ainda, o Tribunal encaminhar cópia da respectiva Decisão,
bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram ao signatário da Denúncia e à CISET/MAA com
vistas à adoção das providências ali especificadas, retirando a chancela de sigiloso aposta nos autos
mediante seu arquivamento (Decisão n° 245/97 - Plenário, Ata n° 13/97, fls. 103/6).
Todavia, diante de outras peças processuais acrescentadas ao feito, relativas à nova
Denúncia subscrita pelo mesmo interessado, determinou o Senhor Relator fossem desentranhados os
elementos de fls. 110/39 para constituição de outro processo de igual natureza, autorizando, desde então,
a realização de diligência, e, se necessária, inspeção, desde que demonstrada, neste último caso, a
existência de recursos humanos e materiais a serem mobilizados em sua execução, a teor do que dispõe o
RI/TCU, em seu art. 206 (fl. 141).
Adotadas as providências circunscritas ao presente processo, as quais geraram a
constituição do TC-450.065/98-7, objeto das novas apurações, sob a forma de inspeção in loco, realizada,
inclusive, no mês de agosto último, sugere a SECEX competente o arquivamento destes autos.
A douta Procuradoria-Geral junto ao Tribunal, nesta oportunidade, não se manifestou

VOTO

Novamente passo a atuar no presente processo, desta feita em decorrência de sorteio
eletrônico realizado no dia 12/08/98, com fundamento no art. 20 da Resolução/TCU n° 64/96 (fl. 145).
Considerando que os assuntos versados nesta Denúncia mereceram o encaminhamento
conclusivo nos termos da Decisão Plenária n° 245/97 (fl. 106), e que os novos elementos processuais
passaram a constituir o TC-450.065/98-7, o qual encontra-se tramitando pela SECEX/PA, compreendo
que o arquivamento deste processo constitui o procedimento natural, conforme propugna a Unidade
Técnica.
•

A despeito da retirada da chancela de sigiloso destes autos quando da prolação da
deliberação supramencionada, entendo que deva continuar preservada a identidade do interessado, em face
das informações aqui anotadas concernentes à outra Denúncia por ele subscrita.
Finalmente, em que pese a aparente simplicidade da proposta conclusiva trazida à
consideração deste augusto Plenário, impende ressaltar que a presente Denúncia foi considerada, em parte,
procedente após ter sido conhecida pelo Tribunal Pleno, razão por que entendo que só a este Colegiado
compete privativamente determinar o arquivamento do respectivo processo, ex vi do disposto no art. 19,
inciso I, alínea "a" do Regimento Interno/TCU.
-

Assim sendo, acompanhando a sugestão proposta pelo órgão instrutivo, Voto por que o
Tribunal adote a decisão que ora submento à deliberação deste Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
09 de setembro de 19

S DA RO
LINCOIIN MA
Ministro-Rei. tor
2 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\01225496a.doc

yot,
c9• (5tInto
e lenir
Secretátla do Plenário

-139-

.

Tribunal de Contas da União
DECISÃO N°

609/98 - TCU - Plenário

Processo n°: TC-012.254/96-7
Classe de Assunto: VII - Denúncia formulada contra irregularidades praticadas no âmbito da Delegacia
Federal de Agricultura e do Abastecimento no Estado do Pará - DFAA/PA, durante a gestão do Sr. Rui de
Souza Chaves, na qualidade de Delegado (CPF n° 014.778.622-34).
Interessado: identidade preservada nos termos do art. 53, parágrafo 3 0 , da Lei n° 8.443/92.
Unidade Jurisdicionada: Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento no Estado do Pará DFAA/PA.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral (com atuação
nos dois primeiros momentos); não atuou nesta oportunidade.
Unidade Técnica: SECEX/PA.
Decisão: O Tribunal Pleno, ao acolher as razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar o
arquivamento do presente processo, tendo em vista que o objetivo da presente denúncia já se exauriu
através da Decisão n° 247/97, e foi formado novo processo de n° TC 450.065/98-7
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

1 MERO SANTOS
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Presidente
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GRUPO 1- CLASSE — VII- Plenário
TC-009.823/97-2
Natureza: Representação
Responsáveis: Sr. Antônio da Costa Reis e Sr. Jorge de Souza
Schmidt, ex-Prefeitos, Sr. Wellington Alves de Lima, Sr. Arthur
Machado Filho e Sr. Antônio Régis Filho, membros da Comissão de
Licitação
Entidade: Município de Caracaraí — RR
Interessada: Câmara Municipal de Caracaraí — RR.
Ementa: Comunicação remetida pela Câmara Municipal de Caracaraí
— RR a respeito de eventuais irregularidades ocorridas na aplicação de
recursos federais repassados mediante convênios. Realização de
inspeção na Prefeitura Municipal. Comprovação dos fatos arrolados
na inicial. Análise apenas das impropriedades relativas ao Convênio n°
96CV00159/96 e ao Contrato n° 805/MPO/CEF/96. Irregularidades
referentes a outros ajustes analisados no TC-825.040/97-3. Audiência
prévia dos responsáveis. Razões de justificativa suficientes para afastar
parte das irregularidades. As falhas apontadas na execução do
Contrato n° 805/MPO/CEF/96 deverão ser examinadas pela Caixa
Econômica Federal, quando da verificação da prestação de contas
respectiva. Multa ao Sr. Antônio da Costa Reis, ex-Prefeito. Indícios
de superfaturamento na aquisição de bens pela Prefeitura.
Determinações à SECEX/RR, à Prefeitura Municipal de Caracaraí —
RR e ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal. Remessa de cópia da Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam, à Câmara Municipal de
Caracaraí — RR, ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima e ao
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Remessa de
cópias à Caixa Econômica Federal.

•

Originou-se o presente feito de denúncia endereçada a esta Corte pela Câmara Municipal de
Caracaraí — RR, informando a respeito de irregularidades possivelmente ocorridas na aplicação de recursos
públicos federais pela respectiva Prefeitura Municipal, conforme documentos de fls. 2/26.
Ao conhecer da matéria como Representação, nos termos do art. 3 0 da Resolução n° 77/96, o então
Relator do feito, eminente Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, determinou a remessa do feito à SECEX/RR
para instrução, autorizando, desde logo, a realização de inspeção junto à Municipalidade.
Realizou-se, dessa forma, inspeção junto à Prefeitura Municipal de Caracaraí — RR, que teve
objetivo 'fiscalizar a gestão de recursos federais repassados pela União, mediante convênios, acordos,
ajustes ou outros instrumentos congêneres, à Prefeitura de Caracaraí — RR, e que foram objeto de
Representação formulada pela Câmara Municipal de Caracaraí"
Inicialmente, buscou a equipe de inspeção delimitar o trabalho, tendo em vista que a referida
representação englobou denúncia acerca de irregularidades porventura existentes na execução de três
convênios firmados com órgãos públicos federais. Entretanto, dois destes ajustes estão sendo objeto de exame
pelo Tribunal, quando da realização de auditoria naquele Município (TC-825.040/97-3). São eles: Convênio
n° 107/96, celebrado com a Fundação Nacional de Saúde — FNS, e Convênio n° 6002/96, pactuado com o
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA.
Por essa razão, os trabalhos da equipe acima mencionada cingiram-se à análise do Convênio n°
96CV00159/96, firmado com a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, que teve por objeto a implementação das atividades inerentes ao Programa Nacional
do Meio Ambiente, no exercício de 1996, por meio do projeto "Orla Fluvial do Rio Branco" e financiado com
recursos do BIRD. Após detida verificação da execução do ajuste e aplicação das verbas federais envolvidas,
conforme Relatório de Inspeção de fls. 29/52, os Analistas João Walraven Júnior e Elisa M. Colon Nobre da
Silva concluíram pela realização de diligências junto à Secretaria Estadual de Fazenda, a fim de verificar se
algumas firmas contratadas pela Municipalidade com recursos do Convênio em tela estariam aptas a emitir
notas fiscais e, em caso afirmativo, a partir de que data. Ademais, verificaram a existência de indícios de
irregularidades na execução do contrato n° 805/MPO/CEF/96, que teve por objeto a transferência de recursos
financeiros da União no âmbito do programa de ações visando o Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos no
Município. Por essa razão, foi proposta a diligência junto à CISET do Ministério do Planejamento e do
Orçamento - MPO, a fim de obter informações a respeito da existência de prestação de contas do mencionado
Contrato, firmado pela Caixa Econômica Federal e pelo Município de Caracaraí — RR.
Efetuadas as diligências, o Secretário Estadual da Fazenda, por meio do Oficio n° 637/97 (fl. 82),
informou a respeito dos ramos de atividades das empresas questionadas, apontando, inclusive, a ausência de
registro, naquela Secretaria, de algumas delas. O Secretário de Controle Interno do MPO afirmou, conforme
Oficio n° 794/97 (fl. 89), que a questionada prestação de contas está em análise na Caixa Econômica Federal.
Foi realizada, ainda, audiência prévia dos membros da Comissão de Licitação da Prefeitura, do Sr.
Antônio da Costa Reis, Prefeito Municipal, e do Sr. Jorge de Souza Schmidt, ex-Prefeito, ante a existência
de indícios de irregularidades na aquisição de produtos e serviços pela Prefeitura, pertinentes à execução das
avenças.
Ao Sr. Antônio da Costa Reis foi questionado a respeito dos seguintes fatos (fls. 54/55), tecic,-s
relacionados com a execução do já mencionado Convênio:
ausência de pesquisa de preços, anteriormente ao processo licitatório, de forma a permitir o confronto das
propostas com os preços correntes do mercado, conforme preceituado pelo art. 43, inciso IV, da Lei n°
8.666/93;
aquisição de veículo com ar-condicionado, onerando o preço em cerca de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos
reais), sem que o opcional estivesse contido no Edital;
ausência, na Carta-Convite n° 3/97, do projeto básico e do orçamento detalhado em planilhas, com a
composição dos custos unitários, em desobediência ao disposto nos inicisos I e II do § 2° do art. 7 0 da
mencionada Lei;
não desclassificação dos participantes da Carta-Convite n° 3/97, com base no inciso I do art. 48 da referida
Norma, por terem apresentado propostas cuja forma de pagamento diferiam da prevista no Edital;
contrato firmado com a Empresa Plantar — Planejamento e Serviços Ltda., em desacordo com o previsto
no Edital, em especial quanto à forma de pagamento;
o contrato acima referenciado não contém a cláusula obrigatória prevista no inciso VII do art. 55 da Lei n°
8.666/93;
adiantamento de R$ 11.473,60 (onze mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) — 56,80%
do valor total do ajuste — contrariando as normas aplicáveis à espécie;
ausência da publicação resumida do contrato no Diário Oficial do Estado;
pagamento de Nota Fiscal emitida pela citada Empresa em data anterior ao empenho da despesa e fora da
vigência do contrato;
não-adoção das medidas pertinentes, face a falta de execução dos serviços pela Empresa Plantar;
não-desclassificação de propostas apresentadas sem total observância das disposições editalícias, nos
Convites n° 1/97, 2/97 e 7/97;
1) parcelamento indevido das licitações realizadas (Convites n° 1/97 e 2/97), quando a modalidade correta seria
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a Tomada de Preços;
convites direcionados no Convite n° 1/97 às mesmas empresas de outro processo licitatório;
convites direcionados a empresas que não atuam no ramo do objeto;
julgamento das propostas dos Convites n° 1/97 e 2/97 pelo critério do menor preço global, em
descumprimento ao inciso IV do art. 43 da Lei de Licitações e a entendimento do TCU (Decisão n° 393/94
— Plenário);
aquisição dos produtos objeto dos Convites n° 1/97 e 2/97 por preços bem acima do mercado;
não-recebimento da totalidade dos materiais adquiridos, apesar de já pagos;
cartas direcionadas a empresas fora do ramo do objeto licitado, nos Convites n° 7/97 e 10/97;
recebimento de produtos acompanhados de nota fiscal emitida irregularmente em 17.3.97, já que a
autorização da Secretaria de Fazenda valia somente a partir de 22.4.97;
adjudicação e homologação do Convite n° 7/97 a empresa que não comprovou sua regularidade junto ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à Fazenda estadual;
u) aquisição de equipamentos por preços bem acima aos de mercado nas licitações n° 7/97 e 10/97;
não-aplicação das penalidades previstas na cláusula 14 do Convite n° 10/97, a fim de receber os bens
adquiridos e não entregues;
as medidas adotadas em função das conclusões do Relatório da Comissão de Sindicância instituída para
apurar as denúncias de irregularidades no Convênio n° 96CV00159.
As audiências dos Srs. Arthur Machado Filho, Wellington Alves de Lima e Antônio Régis Filho,
09.
membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura respectiva, foram efetuadas em termos idênticos
à realizada ao Sr. Antônio da Costa Reis, nos itens 'a' a 'c', 'h', 'k' a 'p', 'r', 't' e 'u'. Foi solicitada
justificativa, ainda, a respeito da data do termo de adjudicação ter sido anterior às datas de apresentação das
propostas e da reunião da comissão de licitação.
A audiência do Sr. Jorge de Souza Schmidt apontou os seguintes questionamentos, todos relativos
10.
ao Contrato acima indicado:
ausência de pesquisa de preços, anteriormente ao processo licitatório, de forma a permitir o confronto das
propostas com os preços correntes do mercado, conforme preceituado pelo art. 43, inciso IV, da Lei n°
8.666/93;
parcelamento indevido das licitações realizadas mediante os Convites n° 16/97 ; 17/97, 20/97 e 21/97,
quando a modalidade correta deveria ser Tomada de Preços;
cartas-convites direcionadas às mesmas empresas, configurando apenas rodízio entre os mesmos
participantes, nos mesmos Convites indicados acima;
convites direcionados a empresas fora do ramo pertinente ao objeto licitado;
adiantamentos efetuados à Empresa SOTECON;
não-transferência imediata do registro do veículo para a propriedade do Município;
g) aquisição de equipamentos por preços manifestamente acima do mercado.
Os responsáveis apresentaram suas razões de justificativa. O Sr. Antônio da Costa Reis arrolou os
11.
elementos de fls. 64/74, por meio do qual explica as irregularidades apontadas na audiência, item a item ;
conforme sintetizado a seguir:
foram registrados valores unitários dos bens que seriam adquiridos com recursos oriundos do Banco
Mundial, em 1995, e que serviram de subsídio às contratações. Traz, ainda, ensinamentos doutrinários de que
a norma insculpida no art. 15 da Lei de Licitações tem caráter geral e sua aplicação depende de contingências
locais;
reconheceu que o edital não previa o opcional questionado, entretanto o preço do veículo com arcondicionado foi o menor apresentado. Afirma, ainda, que a cláusula n° 12.4 da TP n° 5/97 permite um
acréscimo na aquisição de bens em até quinze por cento do valor total da compra;
os procedimentos para as contratações referidas estão disciplinados no Manual de Procedimentos para
Aquisição de Bens e Contratações de Obras e Consultoria do Programa Nacional de Meio Ambiente, "o cimr1
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recomenda projeto básico somente para obras e não serviços, o que nos faz acreditar que, na modalidade
convite, aplicou-se o principio da razoabilidade..." Em relação ao orçamento detalhado, argumentou que se
encontra descrito no Plano Operativo Anual/96 e na Carta-Convite;
apesar de reconhecer que houve divergência entre o contrato e o edital, afirmou que não existiu prejuízo
para os licitantes, tendo em vista que "o contrato faz parte integrante do edital, vez que a ele está
vinculado";
entendeu que a desconformidade do contrato com o edital ocorreu pelo despreparo dos membros da CPL
combinado com o desconhecimento dos licitantes, porém prevaleceu o disposto no contrato;
a omissão das cláusulas configuraram falha formal, pois o edital previa que o ajuste seria regido pela Lei n°
8.666/93, além de não ter havido a prestação dos serviços;
entendeu que houve cumprimento do ajuste, ao pagar antecipadamente à empresa mencionada;
reconheceu a irregularidade e afirma que estão sendo tomadas medidas para sanear e prevenir a ocorrêncs
de novas falhas;
afirmou que, apesar de emitida em 28.4, a nota fiscal só foi paga "após ser devidamente empenhada em
29.04.97";
a Empresa Plantar plantou três mil mudas, porém foram interrompidos tais serviços, porque a Prefeitura
entendeu por bem realizar diretamente tais serviços (plantio de mudas), dessa forma a empresa está
aguardando o preparo das mudas;
alegou despreparo dos membros da CPL, pois era o primeiro trabalho dessa natureza realizada por eles,
afirmando que tais irregularidades não mais ocorrerão;
1) reconheceu o equívoco, porém afastou a existência de prejuízo, pois o objeto da licitação era aquisição de
materiais específicos, sendo limitado o número de fornecedores, naquela praça;
tratava-se de tarefa idêntica, assim sendo a comissão entendeu mais conveniente para a Administração
convidar as mesmas empresas para o certame;
foi confirmado pela Secretaria Estadual da Fazenda que a contratada trabalha no ramo do objeto licitado;
trouxe excerto doutrinário da lavra de Ivan Barbosa Rigolin, que critica a Decisão TCU n° 393/94 —
Plenário e afirmou não existir prejuízo ao erário, pois "os objetos licitados possuem características peculiares
e como tal favoreceu a Administração aquisitá-los de forma global";
os preços previstos nas referidas Cartas-Convites estão em conformidade com estudo de mercado constante
do Plano Operativo Anual — P0A196, aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal e pelo Banco Mundial;
saneou a irregularidade tempestivamente;
sustentou que a Empresa MAKROSERV atua no comércio de equipamentos em geral, portanto, dentro do
objeto licitado;
a irregularidade já foi sanada pela aplicação de multa da Secretaria Estadual da Fazenda;
alegou que o Certificado venceu apenas um dia antes da abertura da licitação, a Empresa entregou os bens
objeto da licitação, o documento hábil exigido pela Lei é o certificado de regularidade;
afirmou que os preços estavam em conformidade com o estudo de mercado constante do mencionado
P0A196. Alegou, ainda, que nos preços indicados pela Unidade Técnica não estariam incluídos os tributos.
Ademais, foi constatado, em pesquisa de mercado, que somente as Lojas Freire comercializava, à época,
televisão do porte especificado no edital, cujo preço à vista era R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);
o atraso na entrega dos bens ocorreu por conta de problemas com o caminhão que os transportava;
arrolou as medidas adotadas em função da conclusão do Relatório da Comissão de Sindicância indicada
supra.
Os Srs. Arthur Machado Filho, Wellington Alves de Lima e Antônio Régis Neto apresentaram
12.
razões de justificativa em termos idênticos aos trazidos pelos Sr. Antônio da Costa Reis referentes às alíneas
mencionadas no item 9 acima(fls. 112/120, 126/134 e 140/148, respectivamente). Quanto à data do termo de
adjudicação anterior às datas de apresentação das propostas e da ata de reunião da comissão de licitação, todos
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•
afirmaram tratar-se de erro datilográfico, que não acarretou prejuízo ao erário.
O Sr. Jorge Souza Schmidt, por meio da peça de fls. 102/106, ofereceu suas justificativas aos fatos
13.
apontados pela SECEX/RR, que resumo a seguir, na ordem com que foram tratados no Oficio de audiência
prévia:
afirmou que houve pesquisa de preços em Roraima e em Manaus — A.M. No mencionado Estado não se
encontrou fornecedores para a maioria dos itens a serem adquiridos. Em Manaus, os preços eram muito
elevados e o prazo de entrega demasiadamente longo, razão pela qual optou-se por licitar equipamentos seminovos;
alegou que os recursos foram liberados no final de seu mandato e o prazo de 15 dias para a abertura da
modalidade requerida (Tomada de Preços) era insuficiente para a aquisição dos equipamentos, tendo em vista
a não-existência de revendedor em Roraima. Fato este que poderiam frustrar a licitação pela ausência de
interessados, ensejando abertura de novo certame, o que inviabilizaria a execução do convênio no ano de 1996,
implicando a devolução dos recursos;
só existiam cadastradas na Prefeitura as firmas que foram convidadas, sendo a empresa SOTECON a única
a manifestar interesse pelo certame. Aduziu, ainda, que não houve prejuízo ao erário;
as licitantes, embora não tenham como atividade principal aquela pertinente ao objeto licitado, também se
enquadram no ramo exigido, como atividade secundária;
o adiantamento foi efetuado para pagar tempestivamente à empresa vencedora, a fim de possibilitar a
chegada dos bens ao Município em tempo hábil (antes do encerramento do exercício). Reconheceu, ainda, que
desconhecia a vedação de efetuar adiantamentos, tendo em vista o pouco tempo no cargo, à época;
não efetuou a transferência do bem ao Município, porque foi entregue nos últimos dias de dezembro e o seu
mandato expirou em 31.12.96, não havendo tempo para proceder à medida ora questionada. Alegou, ainda,
que os equipamentos estão todos funcionando e a serviço da comunidade de Caracaraí;
não cabia ao Prefeito executar a vigilância dos preços praticados no mercado. Além disso, foi contratada
a empresa que cotou o menor preço.
O Sr. Assessor da SECEX/RR, após laboriosa análise das razões de justificativa dos responsáveis
14.
(fls. 149/174), com a anuência do titular da Unidade Técnica,concluiu sua instrução com uma série de
proposições a seguir transcritas:
"Face ao que foi exposto e considerando que foi promovida a audiência prévia dos responsáveis
e que as justificativas apresentadas foram insuficientes para elidir as irregularidades havidas;
CONSIDERANDO que o convênio n° 96CV00159/96, celebrado com o Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal -11/111/1A, tem vigência até junho/98, e possui parcelas
a liberar e parcelas liberadas após a inspeção que merecem nova fiscalização para quantificar in totum o
dano ao Erário.
CONSIDERANDO que o Contrato de Repasse n° 805/MPO/CEF/96, firmado com a Caixa
Econômica Federal, com recursos do Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, ainda não teve
contas analisadas pelo Concedente.

•

CONSIDERANDO que foi detectada a infringência de inúmeros artigos previstos nas normas legais
e regulamentares, especialmente da Lei n°8.666/93;
CONSIDERANDO que algumas das irregularidades detectadas envolvem área de competência
de outros órgãos;
CONSIDERANDO que as falhas formais ocorridas devem ser objeto de determinação à Prefeitura
de Caracaraí-RR objetivando evitar reincidências;
CONSIDERANDO que o poder orientador e fiscalizador foi atribuído, originalmente, no caso de
convênios, aos entes transferidores dos recursos;
Propomos:
com fundamento no art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, e por estarem configuradas
8.1
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estão sendo impugnadas, bem como a formalização irregular do convênio com a Empresa BELTUR Empreendimentos Turísticos Ltda, citada no subitem 6.7 do Relatório de Inspeção;
comunicar à Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima os indícios de infração fiscal citados
8.9
nos subitens 6.2.7.2 a 6.2.7.4 e 6.3.4.3, bem como o fato de que empresas situadas em sua jurisdição
estariam comercializando produtos em atividades econômicas não autorizadas por aquele Órgão, como é
o caso da ARES - Construção e Serviços Ltda., Soares e Santos Ltda., SOTECON - Sociedade Técnica,
Engenharia e Consultoria Ltda e MAKROSERV - Construções e Serviços Ltda.;
determinar à Prefeitura Municipal de Caracaraí-RR que nos próximos certames hcitatórios:
8.10
comprove, dos participantes, a situação regular junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social
8.10.1
- INSS e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme estabelecido no art. 29, inciso
IV, da Lei 8.666/93, no art. 195, §§ 20 e 3°, da Constituição Federal e no art. 47 da Lei n° 8.212, de
24/07/91;
obedeça às modalidades de licitação previstas no art. 23 da Lei n°8.666/93, não procedendo o
8.10.2
parcelamento da despesa fora das hipóteses contidas nos §§ 1°c 2° da mesma Lei;
insira nos contratos formalizados todas as cláusulas necessárias, catalogadas nos arts. 54, 55 e
8.10.3
61 da Lei n°8.666/93;
submeta as minutas dos contratos à aprovação prévia da Assessoria Jurídica ou equivalente dessa
8.10.4
Administração, conforme o parágrafo único do art. 38 da Lei n°8.666/93;
mantenha junto ao processo do convênio, o comprovante da publicação do instrumento do contrato
8.10.5
na Imprensa Oficial, exigida pelo parágrafo único do art. 61 da Lei n°8.666/93;
promova previamente aos certames licitatórios a pesquisa de preços, consoante estabelecido no
8.10.6
art. 15 da Lei n°8.666/93;
desclassifique as propostas apresentadas em desconformidade com as condições estabelecidas no
8.10.7
edital ou na carta-convite, conforme determinado no art. 48, I, da Lei n°8.666/93;
não formalize contrato em desacordo com as condições previstas no instrumento convocatório,
8.10.8
pois transgride o § 1° do art. 54 da Lei n°8.666/93;
evite de realizar pagamentos antecipados, sem que sejam adotadas as medidas acautelatórias,
8.10.9
infringindo os arts. 62 e 63 da Lei n°4.320/64, o inciso lido art. 65 da Lei n°8.666/93 e os arts. 38 e 42 do
Decreto n° 93.872/86;
8.10.10 julgue as propostas decorrentes de licitações para contratações de obras, serviços e compras, e
para alienações, onde o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, com a
adjudicação por itens e não pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla participação;
8.10.11 faça constar nas notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas, a identificação do número do
convênio, prevista no art. 21 da IN/S7N 02/93;
8.10.12 inclua nas Notas de Empenho, quando utilizadas também como instrumento contratual, as
cláusulas indicadas no art. 55 da Lei n°8.666/93, conforme previsto no art. 62 da mesma Lei;
8.10.13 não proceda quaisquer alterações no Plano de Trabalho sem prévia anuência do Concedente,
conforme estabelecido no art. 8°, parágrafo único, da IN/STN 02/93;
8.10.14 promova a aplicação financeira dos recursos repassados, enquanto não aplicados no objeto da
avença, atendendo ao determinado no § 4° do art. 116 da Lei n°8.666/93;
8.10.15 quando da realização de licitação na modalidade Convite:
convide apenas empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, observando o disposto no § 3 0 do
art. 22 da Lei n°8.666/93;
não repita o convite às mesmas empresas, quando promover licitação para idêntico objeto
assemelhado, acompanhando o que preceitua o § 6° do art. 22 da Lei n° 8.666/93".

•

Por meio da Decisão n° 6/98 - TCE/Plenário, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima 15.
TCE/RR, ao analisar os mesmos fatos constantes do presente feito, entendeu que a matéria era de competência

DTA/98

—147—

(c . c9. donted
Tribunal de Contas da União

.81eSrlicrrotáda do PlonÉdto

desta Corte de Contas e remeteu os autos ao TCU. A SECEX/RR, ao examinar os documentos, concluiu que
as peças contidas no referido feito nada acrescentam ao exame do presente processo. Propõe, por fim, o
arquivamento e comunicação da deliberação ao TCE/RR.
Por entender que os documentos remetidos pela Corte de Contas estadual já constam do presente
16.
feito, à exceção da mencionada Decisão — que nada acrescenta para o deslinde do feito —, determinei a não
autuação das referidas peças, nos termos do art. 9°, inciso II, da Resolução n° 77/96.
É o Relatório.
VOTO
Examino as razões de justificativa apresentada pelos responsáveis À exceção dos membros da
Comissão Permanente de Licitação, que apresentaram argumentos com o mesmo teor e por essa razão serão
examinados em conjunto, analiso individualmente as alegações dos gestores
41.

Audiência prévia do Sr. Jorge de Souza Schmidt, ex-Prefeito
Em que pese reconhecer, em conformidade com a Instrução a cargo da zelosa SECEX/RR, que o
responsável não logrou afastar as irregularidades na execução do Contrato n° 805/M1PO/CEF/96, verifico que
a prestação de contas do referido ajuste já foi remetida ao órgão de controle interno do Ministério do
Planejamento e Orçamento, estando sendo examinada pela Caixa Econômica Federal, como informado pelo
Secretário de Controle Interno do MPO pelo Oficio n° 794/97 (fl. 89).
Por conseguinte, entendo não ser este o momento adequado para aplicação de sanção ao
responsável, tampouco efetuar determinação ao Município, relativa aos mesmos fatos. Importa reconhecer que
a análise do feito pela Entidade repassadora dos recursos — CEF — pode trazer novos elementos ao processo.
Ademais, os fatos já apurados neste feito podem também ser de grande valia para a conclusão da análise da
prestação de contas respectiva. Dessa maneira, a melhor solução para o processo, no presente momento, data
venha das conclusões da Unidade Técnica, é a realização de diligência à Caixa Econômica Federal, a fim de
obter informações a respeito do andamento da prestação do contas do contrato sob comento, remetendo cópia
dos elementos constantes dos autos, pertinentes ao ajuste, a fim de subsidiar os trabalhos daquela Instituição
Financeira.
Outrossim, em outra assentada o Tribunal já decidiu de maneira semelhante, conforme se depreende
03.
da Decisão n2 193/97, Sessão de 16/04/97 - Ata ng 12/97, ao julgar, Representação formulada pela Câmara
Municipal de Lagoa Nova/RN sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos,
por força de convênios (TC-009.295/96-8).
Audiência prévia do Sr. Antônio da Costa Reis, ex-Prefeito
Diferentemente do alegado pelo ex-Prefeito, o Manual aprovado pelo Banco Mundial determina cu2
a administração obtenha informações, no mercado, de preços estimados e identifique potenciais concorrentes
para o objeto a ser licitado (conforme evento n° 3 do Manual, fl. 180). Os preços levantados são apenas
indicadores do valor, podendo apresentar diferenças quando da realização da licitação, como estabelecido no
próprio Manual. Ademais, sem entrar em confronto com posições doutrinárias, por não ser essencial ao
deslinde da questão, e mesmo admitindo a tese sustentada por Jessé Torres Pereira Júnior, de que a regra
insculpida pelo art. 15 da Lei n° 8.666/93 é geral, sendo sua aplicação condicionada a contingências locais,
importa ressaltar que não há nos autos nada que impeça a realização da pesquisa mencionada. Não estão
presentes, portanto, contingências locais restritivas à efetivação da requerida pesquisa. Por conseguinte,
concordando com a Unidade Técnica, entendo que as razões trazidas, neste ponto, devem ser rejeitadas.
Entretanto, por não vislumbrar atitude culposa do ex-Prefeito na aludida omissão e restar configurada falha
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meramente formal, deixo de aplicar multa por tal fato, que enseja apenas determinação ao Município.
Não procede o argumento de que o preço cotado, mesmo com o acréscimo de ar condicionado no
veículo licitado, teria sido inferior aos demais. Conforme demonstrado pela Unidade Técnica, no certame sob
comento (TP n° 5/97), houve apenas um participante, nos termos da ata de reunião da Comissão Especial de
Licitação — CEL da Prefeitura Municipal de Caracaraí — RR (fl. 107 do Vol. I). Ademais, o acréscimo
permitido pela cláusula 12.4 da referida Tomada de Preços refere-se à aquisição de bens ou serviços. In casu,
não houve aumento na aquisição de veículo, mas alteração das características do bem licitado e indicadas no
instrumento convocatório, o que é vedado pelo princípio da vinculação ao edital, insculpido no art. 3° da Lei
n° 8.666/93.
Entretanto, a aquisição de veículo com ar condicionado não representou prejuízo ao erário, tendo
em vista que a propriedade do bem foi transferida para o Município. Ademais, entendo que o acessório em
questão não pode ser considerado simplesmente como artigo de luxo. Reconheça-se que as condições
climáticas da região — Estado de Roraima — de temperaturas elevadas ensejam a aquisição de bens que
proporcionem um grau de conforto mais adequado.
Dessa forma, pode-se concluir que, na hipótese, houve evidente desrespeito a princípio básico da
licitação, porém sem causar prejuízo ao erário.
Foi constatada, também, a ausência de orçamento detalhado em planilha, expressando o custo
unitário dos serviços a serem realizados, por ocasião da Carta-Convite n° 3/97, que tinha por objeto a
contratação de mão-de-obra para executar os serviços de plantio e tratos culturais de mata ciliar. O argumento
de que a exigência acima não estava inserida no Manual alhures citado não prospera. O Estatuto das Licitações
e Contratos é claro, ao exigir, em seu art. 7 0 , § 2°, incisos I e II, previamente ao certame, projeto básico e
orçamento detalhado em planilhas, expressando todos os custos unitários. O § 5° do art. 42, trazido pelo
Analista para justificar a omissão sob comento, permite a adoção das condições existentes em tratados,
acordos e outros instrumentos congêneres. Porém, o caput do citado artigo refere-se aos casos de
concorrência internacional. Dessa forma, a regra estabelecida pelo parágrafo deve ser aplicada conjugadamente
com o caput. Não tem o parágrafo vida própria, devendo ser rejeitada interpretação isolada, que não pondere
visão lógico-sistemática da Lei n° 8.666/93. Assim sendo, não há como aplicar o referido parágrafo na
hipótese. Entretanto, a impropriedade ora relatada tem caráter eminentemente formal e a conduta do
responsável não merece grave reprovação, pois procurou seguir o Manual do Banco Mundial, razão pela qual
deixo de aplicar-lhe multa.
Quanto ao adiantamento efetuado à empresa contratada para prestar os serviços relacionados no
parágrafo anterior, o ex-Prefeito reconheceu que houve divergência entre o edital e o contrato, prevalecendo
este último. Todavia, a questão ora colocada não se resume a mera divergência entre o instrumento
convocatório e o termo de ajuste. Há, aqui, flagrante desrespeito às normas de Direito Público. O art. 62 da
Lei n° 4.320/64 estabelece que o pagamento da despesa somente poderá ser feito após sua regular liquidação.
Esta, por sua vez, nos termos do art. 63 da mencionada Norma Legal, consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Por
conseguinte, é flagrante a desobediência a princípio básico de Direito Financeiro, que veda ao gestor público
realizar pagamentos adiantados. Não restou configurada, na hipótese, iminente perigo de que a empresa não
pudesse arcar com o contrato, ou qualquer outro fator que colocasse em risco o atendimento do interesse
público, apto a justificar o pagamento adiantado à empresa, sem que os serviços tivessem sido plenamente
executados. Ademais, o que se comprova é que não houve integral cumprimento do ajuste, por parte da
contratada — como adiante demonstrado — colocando em risco a execução do contrato e, por conseguinte, a
consecução da finalidade pública. Em suma, sem motivo aparente, o ex-Prefeito assumiu risco de ter o
contrato não-executado a contento, ao efetuar adiantamento do pagamento à contratada, sem garantia da
prestação dos serviços devidos.
O responsável afirmou que, após a empresa Plantar preparar três mil mudas, a Prefeitura houve por
bem realizar tal serviço — produção de mudas — diretamente, deixando a cargo da referida empresa as demais
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atividades relacionadas ao plantio, tais como, abertura e preparo das covas, adubação, replantio, tutoramento
e demais tratos culturais. O ajuste tem por objeto, nos termos da cláusula primeira do contrato (fl. 249 do Vol.
I), a execução de serviços de plantio e tratos culturais na mata ciliar do projeto fluvial do rio Branco. Dessa
forma, ao iniciar a execução dos trabalhos, o preparo das mudas cabia à contratada. Entretanto, como afirmou
o ex-Prefeito, corroborado por declaração do Sr. Roberto Eugênio Badu de Souza (fl. 75), o preparo das
mudas passou a ser feito pela própria Prefeitura. Evidente que tal fato terá implicação direta na execução dos
demais serviços pela empresa, pois as outras atividades relacionadas com o referido plantio dependem cia
existência das mudas a serem plantadas. Assim sendo, é de se aceitar as justificativas quanto à não-adoção de
medidas pelo Município contra a Empresa Plantar.
Questionou-se, ainda, a participação de empresas fora do ramo do objeto licitado. O ex-Prefeito
alegou que a empresa ARES, vencedora do Convite n° 7/97 estava apta a comercializar produtos pertinentes
ao objeto licitado, conforme certidão da Secretaria Estadual da Fazenda (fl. 200 do Vol. II). Como bem
salientado pela SECEX/RR, limitou-se a comprovar que apenas uma dentre as várias empresas participantes
dos certames ora indicados detinha autorização para comercializar os bens licitados. Entretanto, importa
reconhecer que o oficio de audiência prévia, ao tratar do presente item, foi deveras genérico. Não indicou em
quais processos licitatórios houve participação de empresas fora do ramo licitado. Dessa forma, restou
prejudicada a defesa do responsável, razão pela qual deixo de propor multa ao responsável por tais fatos.
Em relação ao Convite n° 1/97, está patente a irregularidade, pois houve total descumprimento das
normas editalícias. A cláusula n° 8 do edital, ao dispor sobre o critério de julgamento (fl. 268 do Vol. I),
determinou que a vencedora seria a empresa que apresentasse o menor preço para cada item. Dessa forma,
para cada item deveria ser adjudicado o objeto para a licitante que apresentasse a menor proposta,
independentemente do valor global. Ademais, importa reconhecer que o certame realizado nos moldes acima
atende plenamente ao disposto no art. 15, IV, da Lei n° 8.666/93, que determina como regra para a
administração o parcelamento da compras em tantos itens quantos necessários para aproveitar as
peculiaridades do mercado. Nesse sentido, o Tribunal, por meio da mencionada Decisão n° 393/94, firmou
entendimento de que a adjudicação deve ser por itens e não pelo preço global. Diferente, entretanto, é a
situação tratada no Convite n° 2/97, pois o pertinente instrumento convocatório, ao tratar dos critérios de
julgamento (Cláusula 8 — fl. 63 do Vol. II), determinou que, para cada item, serão relacionados, em ordem
crescente, os licitantes que ofertarem propostas, sendo vencedor o que apresentar o menor preço global.
Importa reconhecer que o julgamento final seguiu as normas do certame. Entretanto, o próprio certame é de
ser questionado, ante o comando legal acima mencionado. Reconheça-se, por fim, que a matéria enseja
interpretações diversas. Assim sendo, deixo de aplicar multa ao responsável.
Afirmou o ex-Prefeito que os preços pagos estavam em conformidade com o levantamento
constante do Plano Operativo Anual/96, aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Banco Mundial,
sem configurar, portanto, pagamento em valores superiores aos de mercado. O simples fato de os preços
estarem compatíveis com o mencionado Plano não significa dizer que estejam em conformidade pelos
praticados no mercado, ainda mais se levarmos em conta que o Plano foi elaborado em 1995 e a licitação
efetuada em 1997, portanto, em épocas distintas e não aplicável à espécie. Importa comparar os preços pagos
com os praticados pelo mercado e verificar se estão compatíveis.
Reconheça-se que, com a nova redação dada ao inciso II do art. 48 da Lei n° 8.666/93, pela Lei n°
8.883/94, a desclassificação das propostas cotadas dar-se-á sempre que o valor global seja superior ao limite
estabelecido. Evidentemente que tais limites devem ser os indicados no sistema nacional de registro de preços
de que trata o art. 15, II, do referido Diploma Legal, ou devem estar previstos no próprio Edital. Não havendo
previsão expressa, como no caso concreto, o parâmetro a ser seguido para caracterizar uma proposta excessiva
deve ser o preço praticado pelo mercado. Essa é a leitura coerente do inciso II do art. 48, c/c o inciso IV do
art. 43 do já citado Estatuto. Nesse sentido é a lição de Marçal Justen Filho, in verbis:
"A Lei n° 8.883 alterou a redação do inc. II do art. 48, dando azo a algumas dúvidas. Segundo o
art. 43, inc. IV (cuja redação não foi modificada), incumbe à Comissão examinar a conformidade de cada
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proposta com os 'preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de preços'. De modo coerente com tal disposição, a redação original do inc. II do art.
48 previa a desclassificação das propostas 'com preços excessivos'. Mas a nova redação do dispositivo
previu a desclassificação das propostas 'com valor global superior ao limite estabelecido'. Enfim, haveria
um aparente conflito entre as regras do art. 43, inc. IV e do art 48, inc. II (com a atual redação). A melhor
interpretação conduz à prevalência daquele dispositivo. Permanece a regra de que as propostas com preços
excessivos deverão ser desclassificadas. Não é necessário que o edital tenha fixado um limite formal para
as propostas. Devem-se verificar os dados indicados pelo art. 43, inc. IV. Se, frente a eles, a proposta for
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 3'
excessiva, deverá ser desclassificada."
ed. revista e ampliada, Aide, 1994, pp 312/313).
Resta, portanto, configurar o patamar elevado dos preços ofertados, ao compará-los com os
15.
praticados pelo mercado. Nesse ponto, transcrevo parte da instrução, por analisar de maneira completa a
matéria:
2.1.1.1 "mesmo que o Plano Operativo Anual, cujo orçamento inicial foi elaborado em 1995 (fls. 178/199
- v.I1), tenha previsto limites máximos para as compras e serviços nele especificados, isso não implicaria em
autorização para que a Prefeitura beneficiária das verbas adquirisse bens por preços bem acima do
mercado, em prejuízo ao Erário e beneficio do ente privado;
2.1.1.2 o Sr. Prefeito não lenta nem justificar a legitimidade e economicidade dos atos praticados nas
licitações em epígrafe, ou mesmo questionar a compatibilidade dos preços pagos com os de mercado;
2.1.1.3 apresentamos, a seguir, planilha com novo comparativo de preços de alguns dos produtos adquiridos
e que evidenciam distorção acentuada:
COMPRAS DO CONVITE N° 001/97
PREÇO PAGO DIFERENÇA . DIFERENÇA`,
PREÇO MERCADO
PRODUTO
‘
(R$)
(R$)
. . R$
e%)
1
38
450,00
1.625,00
1.175,00
Adubo foliar (250 kg)
379
1.354,00
1.711,00
357,00
Cupinicida (21 lts)
466
2.380,00
2.800,00
420,00
Fungicida (35 kg)
10
/080,00
11.320,00
10.240,00
Adubo Químico (16 Ton)
66
150,00
375,00
225,00
Malatol (5 litros)
566
1.360,00
1.600,00
240,00
Dithane (20 lts)
33
20,00
80.00
60,00
Adesivo (10 lis)
53
6.794,00
19.511,00
12.717,00
Total
NVITE N° 002/97
PRODUTO
Serrote grande(05 unid)
Foice com cabo (05 unid)
10 milheiro saco muda (15/26 cm)
10 milheiro saco muda (20/28 cm)
10 milheiro saco muda (20/35 cm)
Pulverizador Costa! (03 unid)
Carro de mão (05 unid)
Pá com cabo (10 unid)
Enxada com cabo (10 unid)
Boca de Lobo c/cabo (10 unid)
caixa d'água c/tampa (04 unid)
arame farpado (15 rolos)
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PREÇO MERCADO
___
(RS)
89,00
35,00
600,00
1050,00
1350,00
350,00
227,50
132,00
75,00
99,00
736,00
725,00

PREÇO PAGO "-- bIFEREN-P47.. :DIFERENÇ4 ,
Ny --(À *5) - --- • - -RS •
100,00
100,00
1105,00
1875,00
1950,00
509,00
390,00
310,00
310,00
320,00
1208,00
900.00

11,00
65,00
505,00
825,00
150,00
159,00
162,50
178,00
235,00
221,00
472,00
175,00

12
182
84
78
44
45
71
135
313
223
64
94
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indicados pela equipe de inspeção, não foram incluídos os tributos e que somente uma empresa vendia o
aparelho de televisão requerido, a preço de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Comentários a respeito
do P0A196 já foram tecidos nos subitens 13 e 14 acima, razão pela qual remeto a matéria aos referidos itens.
20. Na hipótese, entendo que os fatos falam por si mesmos. Foi pago pelo Município o preço de R$
14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) por um aparelho de televisão a cores de 61 polegadas. O próprio
responsável alegou que, na única loja da cidade que comercializava o produto, o aparelho custava nove mil
quinhentos reais. Ademais, a Unidade Técnica, comparando o preço do televisor em Manaus — AM,
computados tributos e frete, concluiu que o valor do bem seria de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Também em relação aos equipamentos adquiridos mediante o Convite n° 10/97 foi constatado o pagamento
de preço muito superior ao cotado no mercado. Transcrevo, novamente, a instrução da zelosa SECEX/RR:
2.1.1.8 "não há a menor chance de prosperarem as justificativas esposadas pelo Sr. Prefeito. A prática da
Prefeitura foi danosa ao interesse público. O aparelho de TV, por exemplo, conforme apurado pela Equipe,
pode ser adquirido na Casa Indiana — Importação e Exportação e na Importadora Parkway, ambas em
Manaus, por menos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
certo que incidem impostos sobre o produto ao sair de Manaus/AA/I para Boa Vista/RR, a
2.1.1.9
chamada "internação". São 35% do Imposto de Importação - II e mais 20% do Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI, totalizando 55%, conforme informações obtidas junto à alfândega da Receita Federal
em Manaus/AM Computados os impostos e o frete (R$ 300,00), o preço da televisão passaria para RS
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o que ainda representa uma despesa a maior da ordem de 128 %, ou
R$ 8.300,00 oito mil e trezentos reais);
PREÇO
DIFERENÇA
REÇO PAGO
- pR ODUTO
(R$ e %)
MERCADO (RS)
R$
6.500,00
R$8300,00
14.800,00
TV a CORES 61
128%
Polegatkis
,
2.1.1.10 além disso, é de estranhar a coincidência do vencedor e demais participantes terem propostos
preços tão absurdos se comparados aos de mercado;
2.1.1.11 a informação de que uma loja de Boa Vista comercializava o produto vem apenas ratificar a
irregularidade, já que ela não foi ao menos convidada, apesar de praticar preço bem abaixo do que foi
gasto. O fato de seu preço ser a vista não faria diferença, porque o produto é de difícil comercialização na
praça de Boa Vista, o que provocaria o interesse do comerciante;
2.1.1.12 é de registrar-se ainda que a Prefeitura Municipal de Boa Vista, em convênio dentro do mesmo
PMVIA (fl. 201 do v.II), adquiriu um aparelho de TV similar por R$ 7.875,00 (sete mil e oitocentos e setenta
e cinco reais), em Boa Vista, o que representaria uma diferença de R$ 6.925,00 (seis mil e novecentos e vinte
cinco reais), se comparado ao preço de compra da Prefeitura de Caracaraí;
2.1.1.13 porém, mesmo na compra da Prefeitura de Boa Vista há indícios de irregularidade, pelo fato de
que a empresa vencedora L. Carneiro da Silva ME ter como única atividade o comércio varejista de papel,
papelão e cartolinas (fl. 184 do VP)
2.1.1.14 na carta-convite n° 010/97 também ficou patente a compra de bens por valores bem acima do
mercado, conforme abaixo:
.
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Moto-bomba a diesel, refrigerado a ar,
6.000,00
potência de 10 CV, marca agrale
600,00
Base para moto-bomba
1.500,00
freeezer horizontal 360 li t
1.350,00
fogão industrial com 6 bocas
520,00
botijão de gás
9.970
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9.150,00

1850,00

45

não disponível
636,00
520,00
160,00 (cheios)
5.466,00

864,00
830,00
360,00
3.904,00

136
160
225
82
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(1) não incluído o preço da Base para moto-bomba".
Fácil é perceber que há fortes indícios de débito na aquisição dos equipamentos acima destacados.
Entretanto, a Unidade Técnica não indica a forma precisa como chegou ao preço de mercado dos bens
relativos ao Convite n° 10/97, essencial para a caracterização do valor do débito. Parece razoável, dessa forma,
adotar-se a mesma solução proposta no item 17, a fim de que a Unidade Técnica proceda a levantamentos mais
contundentes a respeito dos valores sobrefaturados, realizando pesquisa de preços de mercado, à época das
aquisições, indicando a loja pesquisada, o preço encontrado, o frete cobrado para entrega em Caracaraí, caso
não encontre o produto na referida Municipalidade, com o intuito de identificar o débito a ser apurado, para
eventual conversão do feito em TCE.
A Comissão de Sindicância, designada pela Prefeitura para apurar as irregularidades apuradas na
execução do citado Convênio, concluiu pela existência das irregularidades apontadas (relatório de fls. 205/216
— Vol. II) e sugeriu a adoção das seguintes medidas: a) cancelamento do contrato referente à licitação n° 133A/97, bem como determinar a devolução dos valores pagos à contratada; b) anulação da adjudicação e
homologação do objeto da licitação, com a devolução dos bens aos fornecedores e o cancelamento do
pagamento, no Processo n° 145-A197; c) cancelamento dos processos 57/97 e 141-A197, em razão dos preços
cotados estarem acima dos praticados no mercado, devolvendo o material e ressarcindo-se dos valores pagos;
d) sustar a tramitação dos processos n° 142-A197, 144-A197, 128-A197, 146-A197, 131-A/97, 127-A197 e 130A/97; e) destituir a Comissão Especial de Licitação — CEL; f) destituir a Unidade de Gerenciamento do
Processo — UGP, recolhendo toda documentação em seu poder, instituindo nova Unidade; g) denunciar o
contrato da Assessora Jurídica da Prefeitura; h) acionar juridicamente os membros da CEL e da UGP, pelas
falhas ocorridas.
O responsável afirmou que adotou as medidas acima. Entretanto, como destacado pela Unidade,
Técnica, não informou a respeito das medidas adotadas visando ao ressarcimento dos danos causados ao
Município. Entendo que as determinações, adiante sugeridas, são suficientes para solucionar a questão.
O ex-Prefeito admitiu, ainda, a ocorrência das irregularidades elencadas nos itens 'd', T, 'h', 'k' a
e 't', indicados no item 8 do relatório. Verifico, no entanto, que as falhas apontadas, à exceção do
adiantamento efetuado e já tratado alhures, têm caráter estritamente formal e, ademais, dizem respeito à
condução de procedimentos licitatórios. É de presumir, ademais, que tal atividade esteja fora do plexo de
atribuições do Chefe do Executivo Municipal, não lhe cabendo responsabilização sobre eventuais
impropriedades. Dessa forma, entendo que a questão enseja, tão-somente, determinações ao Município.
Aplicação de Multa

É de concluir, da análise supra efetuada, que o Sr. Antônio da Costa Reis não conseguiu afastar a
maioria das irregularidades apontadas. Outrossim, é de destacar a gravidade da falha apontada no item 9 —
adiantamento indevido —, pois, como suso comentado, o ato consubstancia grave infração a norma legal de
direito financeiro, ensejando risco de perda de receita associada à não concretização do objeto pactuado. Risco
este não afastado na hipótese, uma vez que os serviços contratados não foram totalmente executados, o que
significa injustificável violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Por considerar grave a
referida falha, e tomando-a no contexto das inúmeras falhas na condução da execução do convênio sob
comento, aplico ao Sr. Antônio da Costa Reis multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o inciso II do art. 220 do Regimento Interno.
Audiência Prévia dos Srs. Wellington Alves de Lima, Arthur Machado Filho e Antônio Régis Filho,
membros da Comissão de Licitação

Em relação aos itens 'a' a 'm', os responsáveis apresentaram os mesmos argumentos trazidos pelo
26
Sr Antônio da Costa Reis, relativos aos itens 'a' a 'c', 'h', 'k' a `p', 'r', 't' e '11', já examinados acima, razão

DTA/98

6PJLAN;'-'

d

6 111

ientr (c. Sociotátta do Plouãào

"

Tribunal de Contas da União

•
pela qual entendo desnecessário reproduzir os comentários já exarados. Quanto ao fato de a data do termo
de adjudicação ter sido anterior às datas de apresentação das propostas e da reunião da comissão de licitação,
os responsáveis alegaram ter sido mero erro de datilografia. Deixo, portanto, de aplicar multa aos
responsáveis, por entender que as falhas arroladas são meramente formais, à exceção daquelas relacionadas
aos superfaturamentos apontados que, a exemplo do sugerido em relação ao Sr. Antonio da Costa Reis,
deverão ser melhor apreciadas em momento processual futuro.
Restou demonstrado alhures a existência de inúmeras falhas na aplicação do Estatuto de Licitações
27.
e Contratos, que devem ser objeto de determinações, razão pela qual acompanho a Unidade Técnica, na sua
proposição de fls. 172/174. Quanto à proposição relativa à determinação ao Ministério do Planejamento e
Orçamento no sentido de instaurar Tomada de Contas Especial referente ao Contrato n° 805/MPO/CEF/96,
entendo não deva ser adotada no momento. Como noticiou a Unidade Técnica, a prestação de contas já foi
encaminhada ao órgão repassador — CEF. Dessa forma, o mais indicado no momento é diligenciar à Caixa
Econômica Federal a respeito do andamento das referidas contas, remetendo cópia das peças do processo
pertinentes ao mencionado ajuste.
Importa, ainda, remeter cópia da Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Câmara Municipal de Caracará — RR.
Quedou evidente a existência de inúmeras irregularidades na execução do Convênio firmado com
a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Por conseguinte, julgo pertinente
determinar ao referido Órgão que suspenda a liberação de novas parcelas, porventura ainda existentes, nos
termos do art. 116, § 3°, inciso I, da Lei n° 8.666/93.
Por fim, mostra-se despicienda a remessa de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de
Roraima, pois já houve exame do feito pela Corte Regional, conforme noticiado pelo Órgão (item 14 do
Relatório).
Ante o exposto, acolho em parte a proposta da SECEX/RR e VOTO por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1998
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Processo n2 TC-009.823/97-2.
Classe de Assunto: Representação.
Responsáveis: Sr. Antônio da Costa Reis e Sr. Jorge de Souza Schmidt, ex-Prefeitos, Sr. Wellington Alves
de Lima, Sr. Arthur Machado Filho e Sr. Antônio Régis Filho, membros da Comissão de Licitação.
Interessada: Câmara Municipal de Caracaraí — RR.
Entidade: Município de Caracaraí — RR.
Relator: Ministro Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RR
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à SECEX/RR que:
8.1.1. realize diligências com vistas a identificar o valor dos débitos apurados na aquisição de bens,
relacionados aos Convites n° 1/97, 2/97, 7/97 e 10/97, tais como levantamento junto ao comércio local de
Caracaraí — RR ou Boa Vista — RR, indicando com precisão os preços encontrados à época das compras
efetuadas, a fim de estipular o sobrepreço para futura conversão em Tomada de Contas Especial;
8.1.2. diligencie à Caixa Econômica Federal a respeito do andamento da prestação de contas do Contrato
n° 805/MPO/CEF/96, remetendo cópia das peças integrantes do processo, pertinentes ao referido ajuste, a fim
de subsidiar a análise das contas respectivas;
8.2. determinar ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal — MMA
que:
8.2.1. suspenda a liberação de eventuais parcelas remanescentes do convênio n° 96CV00159/96 até que,
nos termos do art. 116, § 3 0 , inciso I, da Lei n° 8.666/93, seja demonstrado perante o órgão repassador o
saneamento das impropriedades ocorridas.;
8.2.2. promova fiscalização in loco em todos os convênios firmados com municípios de Roraima,
decorrentes do Acordo de Empréstimo n° 3173-BR celebrado entre a União e o Banco Mundial, ante as
irregularidades apontadas no presente feito;
8.2.3. faça revisão dos custos e preços dos bens e serviços previstos nos Planos Operacionais de Ação
- POA contidos dentro do PNMA, objetivando eliminar as distorções verificadas;
8.3. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal - MMA que acompanhe o cumprimento das determinações contidas no subitem 8.2
retro, informando à Secretaria de Controle Externo do TCU em Roraima, a cada 30 (trinta) dias, os resultados
obtidos e as providências adotadas;
8.4. determinar à Prefeitura Municipal de Caracaraí-RR que nos próximos certames licitatórios atinentes
a convênios com órgãos da Administração Pública Federal:
8.4.1 exija dos licitantes a comprovação de estarem em situação regular junto ao Instituto Nacional da
Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme estabelecido no
art. 29, inciso IV, da Lei 8.666/93, no art. 195, §§ 2° e 3°, da Constituição Federal e no art. 47 da Lei n° 8.212,
de 24/07/91;
8.4.2. ao efetuar o parcelamento previsto no § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, obedeça à modalidade de
licitação correspondente ao valor global do objeto, nos termos do § 5° do mesmo artigo;
8.4.3. faça constar dos instrumentos de contatos as cláusulas necessárias, previstas nos arts. 55 e 61 da
Lei n° 8.666/93;
8.4.4. submeta os editais de licitação bem como as minutas de contratos e de convênios ao parecer prévio
de sua Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93;
8.4.5. mantenha junto ao processo do convênio, o comprovante da publicação do instrumento do contrato
na Imprensa Oficial, exigida pelo parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93;
8.4.6.promova previamente aos certames licitatórios a pesquisa de preços, consoante estabelecido no art.
15 da Lei n°8.666/93;
8.4.7. desclassifique as propostas apresentadas em desconformidade com as condições estabelecidas no
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edital ou na carta-convite, conforme determinado no art. 48, I, da Lei n° 8.666/93;
8.4.8. formalize contrato em consonância com as condições previstas no instrumento convocatório, nos
termos do § 1° do art. 54 da Lei n° 8.666/93;
8.4.9. não realize pagamentos antecipados, por contrariar o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;
8.4.10. nas licitações realizadas por itens, adjudicar as propostas vencedoras em cada item e não pelo
preço global;
8.4.11. faça constar nas notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas, a identificação do número do
convênio, conforme o art. 21 da IN/STN 02/93;
8.4.12. inclua nas Notas de Empenho, quando utilizadas também como instrumento contratual, as
cláusulas indicadas no art. 55 da Lei n° 8.666/93, conforme previsto no § 2° do art. 62 da mesma Lei;
8.4.13. não proceda alterações no Plano de Trabalho sem prévia anuência do Concedente, conforme
estabelecido no art. 8°, parágrafo único, da IN/STN 02/93;
8.4.14. promova a aplicação financeira dos recursos repassados, enquanto não aplicados no objeto da
avença, atendendo ao determinado no § 4 0 do art. 116 da Lei n° 8.666/93;
8.4.15.quando da realização de licitação na modalidade Convite:
convide apenas empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, observando o disposto no § 3° do
art. 22 da Lei n° 8.666/93;
não repita o convite às mesmas empresas, quando promover licitação para idêntico objeto ou
assemelhado, nos termos do § 6° do art. 22 da Lei n° 8.666/93;
8.5. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Câmara Municipal
de Caracaraí-RR, ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins e ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
Ata n° 37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

B JAMIN ZJYMLER
Ministro-Relator
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1. Processo n2 TC-009.823/97-2.
2. Classe de Assunto: VII— Representação.
3. Responsável: Sr. Antônio da Costa Reis, ex-Prefeito.
4. Entidade: Município de Caracaraí — RR.
5. Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: SECEX/RR
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação de responsabilidade de Antonio
da Costa Reis, ex-Prefeito Municipal, relativa a irregularidades apontadas durante a execução do Convênio
n° 96CV00159/96, firmado com a União, por meio do,Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, que teve por objeto a implementação das atividades inerentes ao Programa Nacional
do Meio Ambiente, no exercício de 1996, mediante o projeto "Orla Fluvial do Rio Branco".
Considerando que inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Caracaraí — RR verificou a
existência de diversas irregularidades na execução do Convênio;
Considerando que realizada audiência prévia o responsável não logrou elidir as irregularidades
apontadas;
Considerando que a realização de pagamento à empresa contratada, anteriormente à execução
dos serviços, consiste grave infração a princípios de Direito Financeiro, insculpidos nos arts. 62 e 63 da Lei
n°4.320/64;
Considerando, ainda, que a Unidade Técnica apontou diversas falhas em procedimentos
licitatórios, concluindo pela aplicação de multa ao ex-Prefeito,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 58, II, da Lei n 2 8.443/92, c/c o art. 220, II,
do Regimento Interno em:
aplicar ao Sr. Antônio da Costa Reis, ex-Prefeito do Município de Caracaraí - RR, a multa prevista no
inciso II do art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso Dl, alínea 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres
do Tesouro Nacional;
autorizar, desde logo, a cobrança judicial da quantia acima indicada, nos termos do art. 28, inciso II,
da Lei n° 8.443/92, acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora
estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor.
9. Ata n° 37/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 09/09/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente
Fui presente:

47
ALENCAR 6:B11-IZUES
Procurador-G

r\kiv' ■
ER
BEIIAM1NZ
Ministro-Re tor

cy
e lenit
Sauctárla do Plenácis
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

wt

ANEXO II DA ATA N° 37, DE 09-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitida pelo Relator, MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo, no tocante ao processo n° 008.950/96-2, cuja votação foi
suspensa, nesta data, ante pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler, de
acordo com o artigo 56 do Regimento Interno.
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GRUPO II- CLASSE VI- Plenário
TC-008.950/96-2
Natureza: Aposentadoria.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Estado do Acre - DAMF/AC.
Interessado: Antonio Moraes da Silva.
EMENTA: Aposentadoria. Ato concessório com acréscimo de
84,32% sobre a remuneração. Decisão judicial transitada em julgado
concedeu este reajuste, correspondente à aplicação do IPC de
fevereiro/março de 1990, em conformidade com a Lei n. 7.788/89.
Autos oriundos da 2 a Câmara, face à relevância da matéria.
Determinações à DAMF/AC e à SECEX/AC.

•
RELATÓRIO

Trata o presente processo da aposentadoria do servidor Antonio Moraes da Silva, Agente de
Portaria, lotado na Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre DAMF/AC, concedida a partir de 3 de fevereiro de 1994, com fundamento no art. 186, inciso I, § 1°, da
Lei n. 8.112/90.
O ato concessório respectivo incluiu o acréscimo de 84,32% sobre a remuneração do servidor,
com amparo em decisão judicial transitada em julgado, resultante da Ação Ordinária de Reposição
Salarial movida contra a União Federal (Fazenda Nacional). A mencionada sentença concedeu esse
reajuste, correspondente à aplicação do índice do IPC, aferido no período de 16 de fevereiro de 1990 a 15
de março de 1990, adquirido em conformidade com a Lei n. 7.788/89, e que não havia sido pago em razão
da Medida Provisória n. 154/90, convalidada na Lei n. 8.030, de 12 de abril de 1990.
A r SECEX promoveu diligências junto à Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Fazenda - CISET/MF (fls. 16/17), visando a que o órgão de origem providenciasse a cessação do
pagamento relativo à referida reposição e encaminhasse a nova ficha retificadora, bem assim os
esclarecimentos considerados pertinentes.
Em atenção às referidas diligências, a CISET/MF encaminhou expediente da DAMF/AC, pelo
qual esse órgão se diz impossibilitado de deixar de cumprir sentença judicial transitada em julgado, sob
pena de incorrer em crime de desobediência previsto no Código Penal, art. 330 (fls. 19).
A supramencionada Unidade Técnica, reinstruindo o feito às fls. 20, propõe seja considerado
ilegal e recusado o registro da presente concessão, tendo em vista a Súmula n. 322 do TST, bem assim o
entendimento firmado por este Tribunal sobre a matéria, conforme Decisão n. 197/97 (r Câmara —
Sessão de 07/08/97 — TC-003.377/92-0), e Decisão n. 239/96 (P Câmara — Sessão de 16/10/96 —
TC-007.221/94-0).
O Ministério Público, por cota singela, manifesta-se de acordo (fls. 20v).
Em Sessão de 18/06/98, o eminente Ministro Benjamin Zymler pediu vista do presente
processo, nos termos do art. 50 do Regimento Intemo/TCU.
Por último, a r Câmara, na Sessão de 02/07/98, acolhendo proposta deste Relator, com
fundamento no parágrafo único do art. 21 do Regimento Interno/TCU, decidiu encaminhar os autos à
deliberação do E. Plenário, em face da relevância da matéria.
É o relatório.
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Pronunciando-se no TC-003.377/92-0, um dos processos invocados pela Unidade Técnica
para respaldar sua proposta pela ilegalidade da concessão e recusa de registro ao respectivo ato, o
eminente Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, assim se expressou:
"No caso concreto, em nenhum momento a sentença determina, implícita ou expressamente, a
incorporação definitiva de tais valores. Apenas determina a inclusão de certo percentual nos
vencimentos dos litigantes, sem esclarecer o termo final do direito nela reconhecido. Este termo,
quando não expressamente fixado pela sentença, somente pode ser interpretado à luz da legislação
por ela aplicada que, no caso, é o Decreto-Lei 2.335/87, que criou a URP, cujo art. 8° deixa claro que
se trata de mera antecipação salarial.
Evidentemente, todos os reajustes salariais dados pela URP, criada pelo Decreto-Lei n.
2.335/87, consistiam em simples antecipações do reajuste geral, concedido, anualmente, na data-base
dos servidores da Administração Direta, em janeiro, como demonstra inequivocamente a letra do art.
8° do Decreto-Lei n. 2.335/87, in verbis:
'Fica assegurado aos trabalhadores, a título de antecipação, o reajuste mensal dos salários,
inclusive do salário-mínimo, pensões, proventos e remunerações em geral, em proporção idêntica à
variação da Unidade de Referência de Preços - URP, excetuado o mês da data-base.'
Não foi, assim, a URP concebida pelo legislador para ser definitivamente integrada ao salário
fixado na data-base. Pelo contrário, ela caracteriza mero instrumento legal de antecipação da database, criado na época para evitar que os trabalhadores convivessem o ano todo com a inflação e
tivessem um único reajuste salarial, dado de uma vez, na data-base subseqüente.
Portanto, a URP era concedida a título de antecipação do reajuste conferido na data-base,
oportunidade em que, do reajuste total fixado, eram descontadas as antecipações dadas a título de
URP.
É pouco razoável a interpretação que possibilita a distinção entre dois ocupantes do mesmo
cargo no serviço público, na mesma classe, fazendo o primeiro perceber quase duas vezes os
vencimentos do segundo funcionário, ocupante do mesmo cargo, na mesma classe. Como tal exegese
conduz ao absurdo deve ser, de pronto, descartada pelo hermeneuta.
Não verifico, neste entendimento, nenhuma ofensa à coisa julgada material, contida na
sentença judicial, mantida pelo E. TRF e já transitada em julgado. Se o Juiz de primeiro grau não
fixou o termo final do pagamento, este apenas pode realizar-se segundo a lei vigente no momento,
nos termos já expostos, a não ser que da sentença, ou do acórdão, conste o contrário.
E no acórdão fls. 101/7, que deu provimento ao recurso da parte, em nenhum momento
determina o Tribunal a incorporação eterna dos valores questionados.
Frise-se, portanto, que a determinação judicial é apenas passível de compreensão no sentido
do pagamento das parcelas salariais nos meses seguintes à supressão, exclusivamente no ano do
plano econômico. Repostas as perdas salariais do ano anterior na data-base, não há fundamento
jurídico para implantação definitiva das mesmas parcelas, em folha de pagamento, muito menos em
aposentadorias, como pretende o presente processo. Em nenhum momento, a sentença assim o
determinou.
Não é outra a razão de haver o mesmo E. Tribunal Superior do Trabalho sumulado a sua
jurisprudência, materializada na Súmula n. 322, no sentido de inviabilizar pretensões ilegais tais a
presente, in verbis:
'Súmula n. 322. Os reajustes salariais decorrentes dos chamados 'gatilhos' e URPs, previstos
legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.'
Pelas expostas razões, opino pela ilegalidade e recusa do registro da presente concessão,
determinando ao Tribunal de origem a imediata supressão do pagamento das verbas salientadas e
alertando das conseqüências previstas pelos arts. 190 e 191 e respectivos parágrafos do Regimento
Interno."
Relativamente ao caso sob exame, releva consignar que, nos termbs da r. Sentença proferida
2.
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em 03/08/92 (fls. 06/12):
2.1 - "O pedido formulado pelos Autores refere-se à aplicação do IPC do mês de março/90, da
ordem de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) a título de reposição salarial, bem como
seus reflexos sobre todas as parcelas de vencimentos subseqüentes";
2.2 - "Esse percentual, de acordo com a Lei n. 7.788, de 03/07/89, que disciplinava a política
salarial de reajuste remuneratório, foi apurado com base no IPC (índice de Preços ao Consumidor) do
período de 16/02/90 a 15/03/90, fixado pela resolução da FIBGE n. R.PR-06/90, de 29/03/90 (DOU I, de
03/04/90), art. 1v".
Referida ação foi julgada procedente e determinado que "a Ré aplique o índice de 84,32%
3.
(oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) do IPC aferido no período de 16.02 a 15.03.90, sobre os
salários reclamados, bem como seus reflexos sobre as parcelas salariais, com o acréscimo de seus
consectários até o efetivo pagamento, apurados em liquidação da sentença". Em 24/11/92, o Tribunal
Regional Federal da ia Região, por unanimidade, confirmou a sentença (fl. 15).
Estava predisposto a acompanhar os pareceres, todavia, sensibilizaram-me os seguintes
4.
argumentos expendidos pelo eminente Ministro Benjamin Zymler em proficuo diálogo que mantivemos:
no caso concreto, não restou claro o alcance da sentença proferida: se cuida de condenação
da União à incorporação definitiva do percentual pleiteado ou se se estende tão-somente ao pagamento,
admitindo, contudo, a compensação em reajustes decorrentes de datas-base posteriores, ou seja, a
sentença não definiu se o reajuste de 84,32% tem natureza jurídica de antecipação, a ser futuramente
compensada;
até a edição do Enunciado n. 322 do TST ( DJ de 21/12/93), segundo o qual "os reajustes
salariais decorrentes dos chamados 'gatilhos' e `URPs', previstos legalmente como antecipação, são
devidos tão-somente até a data-base de cada categoria", os percentuais dos planos econômicos eram
incorporados ao salário e assim permaneciam, visto que as sentenças judiciais, na fase de conhecimento,
não faziam referência a nenhum tipo de limitação temporal;
nesse contexto, pôde-se observar a tentativa da União e das autarquias federais de, na fase
de execução, restringir o conteúdo daquelas sentenças, porém, na maioria dos casos, os juízes rejeitaram a
tese suscitada, coincidente com o entendimento até aqui esposado por esta Corte de Contas, ou deixaram
de apreciá-la, principalmente em virtude da preclusão temporal ou consumativa;
não obstante seja correta a assertiva de que este Tribunal, ao exercitar a sua competência
(CF, 71, III), não tem o dever de deliberar em consonância com sentenças judiciais, no que se refere à
legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, melhor será, realmente, conforme
ponderou o Ministro Zymler, que as decisões desta Corte de Contas não conflitem com a coisa julgada, a
fim de que as autoridades administrativas não sejam submetidas ao dilema de serem responsabilizadas
pelos pagamentos considerados ilegais pelo TCU, ou, então, incorrerem na prática do crime de
desobediência por descumprimento de decisão judicial.
Destarte, parece-me plausível submeter a sentença ao juízo competente, de modo a evitar que
5.
este Tribunal extraia interpretação que conflite com a coisa julgada.
À vista do expendido, dissentindo dos pareceres exarados nos autos, voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 09 de setembro de 1998.
.

("J

JOSE ANTONIO B. DE MACEDO
Relator

Tribunal de Contas da União

DECISÃO N. /98 — TCU — Plenário
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Processo TC n. 008.950/96-2.
Classe de Assunto: VI — Aposentadoria no cargo de Agente de Portaria, com fundamento no art. 186,
inciso I, § 1°, da Lei n. 8.112/90, remetida pela 2a Câmara na Sessão de 02/07/98.
Interessado: Antonio Moraes da Silva.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre — DAMF/AC.
5 Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado.
Unidade Técnica: r SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do AcreDAMPAC, por intermédio da CISET/MF, que:
8.1.1 - no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, solicite à Procuradoria da União no Estado
do Acre a adoção das medidas judiciais que entender cabíveis, com vistas a obter o provimento
jurisdicional no sentido de suprimir dos proventos do servidor Antonio Moraes da Silva a parcela
correspondente à incorporação do IPC de fevereiro/março de 1990, por ter sido o direito a esse reajuste
salarial, reconhecido por sentença, concedido a título de antecipação, de conformidade com a Lei n.
7.788/89, em que se fundamenta esse beneficio;
8.1.2 - em caso de decisão judicial favorável, proceda à alteração do ato concessório;
8.1.3 - uma vez proferida a decisão judicial em referência, seja qual for, remeta os autos a este
Tribunal, para que se aprecie, no mérito, a concessão em objeto;
8.2 - determinar à SECEXJAC que acompanhe o cumprimento das providências indicadas no subitem
8.1 acima, adotando, para esse fim, as medidas pertinentes a seu cargo.
Ata n. /98 — Plenário.
/ /1998 — Ordinária.
Data da Sessão:
Especificação do quorum:

U—,

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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ANEXO III DA ATA N° 37, DE 09-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n`'s 614 e
615, adotadas nos processos n's 001.764/98-5 e 006.591/95-7, 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 do Ministro Iram Saraiva

5.m.•

do Plerádo

GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
Processo n.° TC 001.764/98-5 c/Volume (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS
Denunciante: Identidade Preservada (art. 55, § 1°., da Lei n.°
8.443/92 c/c o art.35, § 4°., inciso II, da Resolução n °. 77/96TCU).
Interessado: Ministério Público Federal/Procuradoria da
República em Goiás.
Unidade de Instrução:

r SECEX

Ementa — Denúncia. Contratação temporária de Assistente
Social pelo INSS em detrimento de concursado ao mesmo
cargo, sob a alegação de falta de recursos orçamentários.
Conhecimento. Improcedência. Levantamento da chancela de
sigilo. Arquivamento. Comunicação.
Tratam os autos de encaminhamento pelo Ministério Público Federal/Procuradoria da República
em Goiás, de cópia de processo administrativo que trata de contratação temporária de Assistente Social
pelo INSS, em detrimento de concursado ao mesmo cargo, sob a alegação de falta de recursos
orçamentários.
Adoto como Relatório o parecer de fls. 21/22, da Unidade de Instrução, que a seguir
2.
transcrevemos.
"2. A denúncia foi originada de cópia de Processo Administrativo, encaminhada ao Tribunal pelo
Procurador da República, Hélio Telho Corrêa Filho, para conhecimento e providências cabíveis sobre
a contratação temporária de assistente social no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
em detrimento da contratação de concursado ao mesmo cargo (fl. 01).
Segundo informado às fls.03, a denunciante teria sido classificada em Concurso Público, realizado
pela Universidade de Brasília, no cargo de assistente social, e por solicitação do Ministério da
Previdência e Assistência Social — MPAS, colocada a disposição do INSS para contratação, ante a
necessidade de profissional na área de serviço social naquela Autarquia, e aguarda convocação para
tomar posse desde o mês de junho de 1997.
Não obstante o Sr. Procurador ter informado no Oficio de fls.01 que a contratação temporária no
INSS ocorreu em detrimento de concursado ao mesmo cargo, a denunciante em nenhum momento faz
tal afirmação, mencionando apenas que houve contratação de nível superior e segundo grau, indicando
os respectivos salários.
Segundo Pesquisa efetuada no Diário Oficial da União, bem como nos processos em que a questão
da prestação de serviço por prazo determinado no âmbito do INSS foi objeto de deliberação do
Tribunal (TC- 018.123/96-1 sigiloso e TC- 003.911/97-7), constatamos que a citada Autarquia efetuou
contratações temporárias, porém não na função de assistente social, além do que aquela entidade está
legalmente autorizada a efetuar tais contratações (Lei n.° 8.620/93, art.17 e Lei n.° 9.037/95, art.5°).
Por meio de consulta efetuada junto à Fundação Universidade de Brasília — FUB, ficou constatado
que a denunciante foi classificada em concurso público realizado para provimento de cargo na referida
Fundação, não tendo entretanto alcançado o número de vagas oferecidas na categoria de assistente
social (fls.06/08 e fls.13). Portanto, a sua contratação pelo INSS se enquadra no caso de
aproveitamento de candidato concursado em outro órgão, que seria possível, desde que atendidos os
requisitos mencionados na Decisão N.° 212 /98 — Plenário.

MINIS 442 C: \ Meus documentos \Relatorios \tc001764-98-5.doc

1

tt.)

-165-

(5an
do Plouádo

".

Seu etátla

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

o

Temos, portanto, duas questões a serem analisadas, a primeira sobre o aproveitamento de
candidato em concurso realizado por outro órgão, e a segunda diz respeito a contratação temporária no
INSS.
Quanto à primeira questão, o Tribunal em Sessão Plenária de 29.04.98, ao analisar consulta
originada da Câmara dos Deputados decidiu 'que é legal o aproveitamento de candidatos aprovados
em concurso realizado por outro órgão, desde que dentro do mesmo Poder, para provimento de cargo
idêntico àquele para o qual foi realizado, que tenha as iguais denominação e descrição e que envolva as
mesmas atribuições, competências direitos e deveres, de tal modo que se exijam idênticos requisitos de
habilitação acadêmica e profissional e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou
destinação prevista no edital, que deverá antever a possibilidade desse aproveitamento'.
Relativamente à segunda questão, que entendemos ser o foco da presente denúncia, cabe
esclarecer que de fato houve contratação temporária de pessoal para cargo de nível médio e de nível
superior no INSS, entretanto o Tribunal, em Sessão de 28.05.97 e de 03.03.98 (Decisão n.° 320/97Plenário e Relação n.° 05/984a Câmara, respectivamente), considerou regulares as contratações
efetuadas pelo INSS para prestação de serviço por prazo determinado, desde que realizadas com base
no art. 17 da Lei n.° 8.620/93 e no art. 5° da lei n.° 9.032/95.
Ante o exposto, discordando da proposta de fls.12, sugerimos o encaminhamento dos autos ao
gabinete do Exm° Sr. Ministro-Relator propondo que o Tribunal:
I - conheça da presente denúncia, nos termos do art. 53 da Lei n.° 8.443/92, para, no mérito, considerála improcedente;
11 - encaminhe ao Ilustre Procurador da República cópia da Decisão, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentarem;
III - retire a chancela de sigilo aposta aos autos; e
IV - arquive o presente processo."

É o relatório.
VOTO

•

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96 TCU, tendo em vista tratar-se de processo referente à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva.
Acolho o parecer da r SECEX. Voto por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à
consideração deste E. Plenário.
TCU/ Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza -, o9-de setembro de 1998.

COLMAG.—É
Ministro-
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DECISÃO N.° 614/98 - TCU - Plenário

41È

Processo n.° TC 001.764/98-5 cNolume I (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia. Contratação temporária de Assistente Social pelo INSS em
detrimento de concursado ao mesmo cargo, sob a alegação de falta de recursos orçamentários.
Conhecimento. Improcedência. Levantamento da chancela de sigilo. Arquivamento. Comunicação.
0
Denunciante: 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).
Interessado: Ministério Público Federal/Procuradoria da República em Goiás.
Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art.1°, c/c o
art. 19, inciso I, alínea q, do RITCU, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, autorizando-se, em
consequência, o seu arquivamento;
8.2 - levantar a chancela de sigilo; e
8.3 - autorizar o envio de cópia da presente Decisão ao Ministério Público Federal/Procuradoria da
República em Goiás e ao denunciante, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, para
conhecimento.
Ata n° 36/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/09/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e
Benjamin Zymler.
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Grupo II - Classe VII — Plenário — (SIGILOSO)
TC- 006.591/95-7 c/ 3 volumes
Natureza: Denúncia
Entidade: Município de Porto Velho/R0
Responsáveis: José Alves Vieira Guedes e outros
Denunciante: 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)
Ementa: Denúncia de irregularidades na execução das obras previstas
no Plano de Trabalho associado ao auxílio que envolveu transferência
de recursos federais pelo extinto Ministério da Integração Regional
para a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, por meio da Portaria
n° 402, de 18.8.93. Realização de licitação sem observância dos
ditames legais. Adjudicação do objeto a diversas empresas. Alteração
do objeto licitado. Alteração do objeto estabelecido sem o prévio
consentimento da autoridade ministerial. Escolha indevida da
modalidade carta-convite para aquisição de material asfaltico, quando
o correto seria tomada de preços. Participação nos certames
licitatórios de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.
Indícios de fraude contra o fisco. Não comprovação de recebimento
Não atingimento das metas
do material asfáltico adquirido.
estabelecidas. Procedência da denúncia. Instauração de TCE já
determinada pela Decisão n° 668/97-Plenário. Juntada destes autos à
TCE que vier a ser instaurada. Aplicação de multa postergada para
quando do julgamento da TCE. Comunicação do teor desta Decisão
ao denunciante. Retirada da chancela de sigiloso.

êdo

1- HISTÓRICO
Tratam os autos de denúncia formulada acerca de irregularidades praticadas pelo então Prefeito
Municipal de Porto Velho/RO, José Alves Vieira Guedes, na aplicação de recursos transferidos pelo extinto
Ministério da Integração Regional (MIR), por força da Portaria n°402, de 18 de agosto de 1993, no valor de
CR$ 339.387.246,00 (trezentos e trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e
seis cruzeiros reais). O objeto do convênio era a pavimentação das seguintes vias: R. Raimundo Cantuária
(extensão de 3.200 m), entre Avenidas Mamoré e Rio Madeira; Av. Rio de Janeiro (2.483m), entre Avenidas
Gov. Jorge Teixeira e Guaporé; o acesso principal à cidade (1.350m), entre a intercessão da Av. Gov . Jorge
Teixeira e BR-364 e Av. Rio Madeira.
Muito embora não conste dos autos a prestação de contas propriamente dita, os documentos, muitas
vezes trazidos de forma assistemática, permitem fazer um histórico da situação.
As transferências foram respaldadas pelas Notas de Empenho 93NE2143, de 12.8.93, no valor de
CR$ 24.750.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), e 93NE2144, de
12.8.93, no valor de CR$ 314.637.246,00 (trezentos e quatorze milhões, seiscentos e trinta e sete mil,
duzentos e quarenta e seis cruzeiros reais). Os recursos foram repassados por meio das seguintes ordens
bancárias: 930B03417, de 30.8.93, no valor de CR$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros reais);
930B04297, de 29.9.93, no valor de CR$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros reais); 930B05992, de
29.11.93, no valor de CR$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros reais); 930B05999, de 29.11.93, no
valor de CR$30.387.246,00; 940B00226, de 14.1.94, no valor de CR$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões
de cruzeiros reais). Todos os depositados foram na conta-corrente n° 95.676-7, Agência Porto Velho do
Banco do Brasil.
Em 17.11.93, o Coordenador-Geral da Secretaria de Áreas Metropolitanas (SEAM), Senhor André

(507stO.

431en"
tr.ll
Sectetá

Tribunal de Contas da União

o ?letk ált°

•
Vanzan, enviou ao então Prefeito de Porto Velho o Telex SEAM/MIR n° 87/93 (fl. 62, vol. I), no qual
solicitava esclarecimentos para os seguintes pontos do primeiro relatório de execução fisico-financeira (REFF)
- que abrangia as etapas 1 e 2 do Plano de Trabalho (PT) -, encaminhado pela Administração daquela Capital:
a)divergências quantitativas e qualitativas entre os itens descritos no REFF e os constantes no Plano
de Trabalho da etapa I;
b)preços unitários apresentados no REFF superiores aos da planilha orçamentária, mesmo
considerando-se a variação dos índices de preço ocorrida no período.
Em resposta, o então Prefeito de Porto Velho encaminha novo REFF (fls. 63/79, vol. I), que, apesar
de discrepar da proposta contida no PT, é aceito pela SEAM em 30.12.93, que propõe seja efetuada vistoria
in loco após a apresentação da prestação de contas (fl. 81, vol. I).
Em 28.3.94, a Administração de Porto Velho remete a prestação de contas do convênio em tela (fls.
102/165, vol. I), na qual afirma que "além dos serviços de engenharia previstos e executados em conformidade
com o Plano de Trabalho proposto e objeto desta prestação de contas" teria adquirido materiais (areia lavada,
brita, pedrisco, emulsão RL 1.C, cimento asfáltico de petróleo — CAP-20 — e asfalto diluído - CM-30) com
o objetivo de pavimentar a Rua Raimundo Cantuária e parte da Av. Rio de Janeiro onde os serviços de
drenagem foram executados". Mais adiante, asseverou que o material encontrava-se "estocado em lugares
apropriados disponíveis a qualquer momento para a devida utilização"e que os serviços de pavimentaçã3
asfáltica seriam executados pela PM de Porto Velho com seus próprios equipamentos, com o objetivo de
baixar o custo e aumentar a extensão pavimentada (fl. 102, vol. I).
O responsável justifica o não-atingimento pleno das metas em razão do corte inicial de 50% no valor
solicitado, da liberação parcelada da verba - o que teria acarretado a redução dos recursos a 4% do valor
inicialmente proposto - e das intensas chuvas na região.
À fl. 118, vol. I, foi apresentado o seguinte demonstrativo de receita e despesa:
RECEITA
Repasse recebido
Rendimento RDB
Rendimento Fundo Ouro
Depósito PMPV
Retirada PMPV
Total

VALOR
339.387.246,00
342.945.590,19
106.026.604,50
250.201.318,00
(314.246.828,93)
724.313.929,76

DESPESA
Pagamento efetuado
Valor recolhido

VALOR
724.313.301,53
628,23

Total

724.313.929,76

Constam da prestação de constas relação de pagamentos, na qual está consignada pagamento a três
empreiteiras (Construtora Norberto Odebrecht, Construtora Potiguar e Planurb), das empresas Transporte
e Revenda de Petróleo (TRR), Mineração Santana, Areal Norte e Sul e Transportadora Aquários.
O Secretário Municipal de Obras, Engenheiro Tarcísio Batista Rego, prestou declaração (fl. 136, vol.
I) de que os recursos recebidos foram integralmente aplicados na obra de infra-estrutura de Porto Velho e que
o objeto da Portaria M1R n° 402/93 foi fielmente cumprido. No documento de fl. 137, vol. I, datado de
28.3.94, o Secretário de Obras aceitou, em caráter definitivo, a referida obra.
Integram a prestação de contas, ainda, a documentação relativa aos seguintes certames licitatórios:
Concorrência Pública n° 3-001/CPL-89, cuja abertura das propostas ocorreu em 11.9.89 e tinha
como objeto a realização de obras do sistema viário de Porto Velho — vencedor: Construtora
Norberto Odebrecht;
Convite n° 1-044/CPL-94, abertura das propostas em 14.2.94, para fornecimento de material de
consumo — vencedor: Transportadora Aquários Lida;
Convite n° 1-047/CPL-94, abertura das propostas em 18.2.94, para fornecimento de material
— vencedor: Mineração Sant'ana Indústria e Comércio;
Convite n° 1-048/CPL-94, abertura das propostas em 16.2.94, para fornecimento de material —
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vencedor: Mineração Sant'ana Indústria e Comércio;
e) Convite n° 1-046/CPL-94, abertura das propostas em 18.2.94, para realização de obras —
vencedor: Areal Norte Sul Ltda.;
Concorrência Pública n° 3-006/CPL/93, abertura das propostas em 16.6.93, para realização de
obras nos bairros Areal, Mocambo, Santa Bárbara, Mato Grosso, Tucumanzal, Tupi e em vias
estruturais primárias na cidade de Porto Velho/RO — vencedor: Planurb.

o

•

c•,)

Em 3.5.95, é protocolizada neste Tribunal a denúncia que deu origem a este processo. Tal denúncia
reproduz, na integra, documentos encaminhados à Procuradoria-Geral da República (fl. 14), ao Promotor
Público Jaime Ferreira (fls. 12/13), ao Prefeito Municipal de Porto Velho (fls. 10/11), ao Presidente da Câmara
Municipal de Porto Velho (fls. 8/9 e 15/18), à Secretária Municipal de Fazenda (fls. 6/7). O denunciantc
reproduz, ainda, parte de documento aparentemente encaminhado à Procuradoria-Geral da República (fls. 3/5).
Acompanham a denúncia a documentação relativa à Concorrência Pública n° 3-006/93.
Em relação ao auxílio concretizado por meio da Portaria MIR n° 402/93, são os seguintes os
elementos da denúncia (fls: 3/5):
"IV — Através da Portaria N° 402, de 18.08.93, do Exmo. Ministro de Estado da Integração
Regional, recursos da ordem de CR$ 339.387.246,00 (trezentos e trinta e nove milhões, trezentos
oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis cruzeiros reais) foram repassados ao município de
Porto Velho, conforme despesa empenhada (..)
V — Consta dos documentos um pagamento da I a metragem de obras concluídas, no valor de
CR$ 9.323.998,81 (nove milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros
reais e oitenta e um centavos), de onde foi descontado o valor de CR$ 74.593,00 (setenta e quatro
mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros reais), para o ISS, o que não corresponde a 1% (um por
cento), contrariando o Código Tributário Municipal que estabelece a alíquota de 2% (dois por
cento) para obras públicas desta natureza (..).
VI— Em Nota de Empenho, constante do Processo, foi autorizada a despesa no valor de
CR$ 135.754.899,00 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos
noventa e nove cruzeiros reais), não constando o n° do cheque, o Banco pagador e documentos
que comprovem o recolhimento do ISS.
VII — No Oficio N° 0865/GP-93 do Prefeito Municipal, dirigido ao Diretor da PLANURB —
Planejamento e Construções Ltda., vencedora da licitação, foi solicitado um desconto de 30%
(trinta por cento) dos valores unitários referente à dita Concorrência Pública n°3.006/93, objeto
do Processo, no que foi concordado pela empresa contratada, conforme Oficio datado de 18.11.93,
no entanto, não consta do Processo, Aditivo de Reratzficação ao Contrato n° 75/PMG/93, celebrado
entre as duas partes citadas, que comprove o acordo aludido.
VIII — O contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa vencedora da Licitação, em
sua Cláusula Trigésima Primeira, prevê acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), do seu
valor total, porém, sem alterações dos preços unitários dos bens e serviços, objetos do Contrato.
IX — Na Cláusula Quadragésima Oitava, do mesmo Contrato, há abertura precedente para a
execução de serviços que não contenham semelhança com aqueles da Planilha de Preços, desde
que o valor cobrado não exceda a 25% (vinte e cinco por cento), do custo por preços unitários.
X— O Contrato em epígrafe foi celebrado em data de 09.11.93 e a ordem de serviço foi expedida
em data de 24.11.93, todavia, no bojo do Processo há nota de empenho no valore de CR$
135.754.899,00, datada de 29.10.93, não constando o número do Cheque e o Banco pagador do
valor empenhado para despesas.
XI — 14 dias após a expedição da ordem de serviços, que ainda previa um prazo de 15 dias para
início das obras, foi efetuado um pagamento no valor de CR$ 9.323.998,81 (nove milhões,
trezentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e oito mil cruzeiros reais e oitenta e um centavos),
TNIN1F/98
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conforme cheque n°92351, conta n° 95676-7 — Banco do Brasil, cujo pagamento se prende à 1°
medição de serviços.
XII — Não há em mãos da requerente documentos que comprovem a regularidade das obras já
concluídas, até porque a Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de seu Prefeito, vem se
negando a fornecer outras fotocópias de documentos, tais como: cópia integral do Edital de
Licitação; Cronograma das obras a serem executadas; Laudo Técnico das obras já concluídas;
cópias dos comprovantes de pagamentos de outras metragens de serviços já concluído, cronograma
físico de andamento das obras, etc."
Foi anexada, ainda, uma série de documentos relativos à Concorrência Pública n° 3-006/CPL-93,
dentre eles o Contrato n° 75, firmado entre a Prefeitura Municipal de Porto Velho (PMPV) e a empresa
Planurb, em 9.11.93 (fls. 118/142), o termo aditivo assinado em 24.11.93, bem como o Oficio n° 865 (fl. 56A), de 17.11.93, da Prefeitura Municipal de Porto Velho, que solicitou ao licitante vencedor um desconto de
30% nos preços unitários, o qual foi concedido em 18.11.93 (fl. 57), em troca da redução dos prazos de
pagamento das medições (parágrafo 14 do Relatório).
Consta nas folhas 154/158 o elucidativo relatório do órgão de controle interno, cujo teor transcrevo
parcialmente, embora deva ressaltar a inexistência de correlação entre os números de páginas mencionados
e os destes autos:
" I — A partir das folhas 341 do volume 3, temos o Projeto de Infra-Estrutura Básica em Porto
Velho, que contém às folhas 343 (ti. I, vol. I) o Requerimento datado de 14 de junho de 1993, de
autoria do Executivo Municipal o qual requer ao Ministério da Integração Regional repasse de
recursos da ordem de Cr$ 663.052.500.000,00, para serem aplicados nas obras citadas, conforme
Plano de Trabalho.
II — Os documentos de folhas 346 (Dados Cadastrais); 348/349 (Plano de Trabalho), contém a
expressão "substituído". O documento de folhas 351 (Cronograma de Desembolso) contém a
mesma expressão.
III — Os documentos citados no item anterior caracterizam a execução de serviços de drenagem,
pavimentação, urbanização, das avenidas Rio de Janeiro, Guaporé e rua Raimundo Cantuária.
omissis
V — As planilhas de folhas 368 e 376 que se prendem a serviços, não correspondem às obras e
serem executadas nas avenidas Guaporé, Rio de Janeiro e rua Raimundo Cantuária, como defende
o Projeto Técnico. As mesmas se referem a outras ruas e avenidas.
omissis
IX— Às folhas 471 consta novo Requerimento datado de 15 de julho de 1993, requerendo repasses
de recursos ao Ministério da Integração Regional, para obras de infra-estrutura básica em Porto
Velho, no montante de CrS339.387.246.000,00, que, conforme Plano de Trabalho de fls. 472,
prende-se a recursos a serem utilizados nas obras da rua Raimundo Cantuária, av. Rio de Janeiro
e acesso principal à cidade, BR-364, sentido Porto Velho-Cuiabá (duplicação do trecho), sendo
pavimentação, urbanização, dentre outros serviços, com prazo de execução para 30 (trinta) dias,
cujo Requerimento suprime o anterior.
omissis
XII — A Portaria expedida pelo Ministério da Integração Regional publicada no Diário Oficial da
União n° 158 de 19 de agosto de 1993, a qual aprova o Plano de Aplicação, consta no Processo
às folhas 556.
XIII — Recursos no valor de CR$ 30.000.000,00 foram repassados à Prefeitura Municipal de Porto
Velho em data de 30 de agosto de 1993, conforme documentos de fls. 557/558.
XIV — Em data de 29 de setembro de 1993, recursos no valor de CRS 100.000.000,00 fore):7
liberados à Prefeitura Municipal de Porto Velho, conforme documentos de fls. 559/560.
XV— Os Relatórios de Execução Físico-Financeira de fls. 569 e 570, dando conta da Prestação
TMMF/98
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•
do volume 4, no entanto, o primeiro pagamento se deu apenas em data de 06.12.1993, referente
à primeira medição de serviços de infra-estrutura básica na rua Rio de Janeiro, no valor de
CR$ 9.323.998,91, cheque n°92351, conta n°95676-7, emitido contra o Banco do Brasil S.A.,
conforme o documento do Processo principal (volume 01), a favor da empresa PLANURBPLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Não existe no bojo do processo principal documentos que comprovem outros pagamentos.
Somente em data de 12 de julho de 1993 foi homologado como vencedora da licitação a
empresa PLANURB-PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, cuja ordem de serviço para
que a mesma pudesse iniciar as obras foi expedida em data de 24.11.93, no entanto, a primeira
prestação de Contas citada no item anterior se deu bem antes da expedição da ordem de serviço
(10. 11.93).
Os documentos de fls. 641 a 643 caracterizam pagamentos feitos a empresas que se quer
participaram da licitação. Documentos assinados por Henry Boero Costa — Secretário
Municipal de Planejamento.
A empresa NORBERTO ODEBRECHT S.A. participou de uma concorrência pública em 1989,
portanto inepta a receber recursos para execução destas obras, pois dita concorrência pública
não se prendia às obras deste processo, havendo assim, pagamentos a execução de obras, sem
a devida licitação pública."
A fim de facilitar a compreensão, abordarei isoladamente cada assunto, com o respectivo
posicionamento da Unidade Técnica e do Ministério Público.

II - LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

g

,

A instrução de fls. 207/216 destacou que o M1R repassou ao Município de Porto Velho o montante
de CR$ 339.387.246,00 (trezentos e trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta
seis cruzeiros reais) e que esses recursos teriam gerado uma receita financeira de CR$ 384.926.683,76
(trezentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros reais
setenta e seis centavos), totalizando CR$ 724.313.929,76 (setecentos e vinte e quatro milhões, trezentos e
treze mil, novecentos e vinte e nove cruzeiros reais e setenta e seis centavos).
Observou a Unidade Técnica que, embora a empresa contratada para a realização das obras, objeto
da Portaria MEI n° 402/93, tenha sido a Planurb, vencedora da Concorrência n° 3-006/CPL-93, que
abrangeria também outras obras a serem custeadas com recursos próprios do Município, a Construtora
Norberto Odebrecht recebeu, com base no contrato de n° 001/PGM/90, a maior parte dos recursos (42%),
no total de CR$ 306.200.427,97 (trezentos e seis milhões, duzentos mil, quatrocentos e vinte e sete cruzeiros
reais e noventa e sete centavos), muito embora o objeto contratado e parcialmente executado (realização de
obras civis nas avenidas Guaporé, Rio Madeira, Jorge Teixeira e Costa e Silva) divergisse da Portaria MIR
n° 402/93. Coube à Planurb a realização de obras no valor de CR$ 201.195.014,90 (duzentos e um milhões,
cento e noventa e cinco mil e quatorze cruzeiros reais e noventa centavos), ou seja, 29% do total de recursos.
Diversos pagamentos efetuados à Construtora Norberto Odebrecht foram realizados antes da
assinatura do contrato n° 75/PGM/93, celebrado entre o Município de Porto Velho e a firma Planurb, entre
9.9.93 e 27.10.93, o que afastaria a hipótese de subcontratação. Concluiu a instrução, então, que todos os
pagamentos realizados à Construtora Norberto Odebrecht foram irregulares, tendo em vista a inexistência de
processo licitatório específico.
A instrução propôs a realização de audiência prévia do ex-Prefeito José Alves Vieira Guedes para
apresentar razões de justificativa, dentre outros pontos, quanto aos pagamentos, sem amparo em processo
licitatório, realizados à Construtora Norberto Odebrecht por conta dos recursos transferidos por meio da
Portaria MIR. n° 402/93.
TMMF/98
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Na razão de justificativa de fl. 221, o responsável procurou explicar (fl. 221) os pagamentos com
22.
base em dois argumentos. O primeiro seria de que o Contrato n° 001/PGM/90, àquela época, continuava em
vigor, em virtude dos sucessivos termos aditivos firmados.
O outro argumento é que o objeto do contrato seria a execução de obras civis, com fornecimento
23.
de material, nas avenidas Guaporé, Rio Madeira, Jorge Teixeira (entre BR 364 e avenida Costa e Silva), Costa
e Silva (entre avenidas Jorge Teixeira e Guaporé), todas integrantes do sistema principal daquele Município.
A rua Raimundo Cantuária e a avenida Rio de Janeiro, onde foram executadas as obras, fazem parte do sistema
viário principal. Assim, apesar de não dizer expressamente, entende que seria possível realizar aquelas obras
com o amparo no parágrafo 10 da Cláusula 32 do Contrato n° 001/PMG/90 (que prevê a possibilidade de
acréscimo de até 25% do valor original corrigido para atender a eventuais diferenças de quantitativos, sem
necessidade de termo aditivo) e no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
A SECEX/RO refutou (fl. 331) as justificativas apresentadas pelo responsável, uma vez que o
24.
processo licitatório que deu origem ao contrato firmado com a empresa Norberto Odebrecht foi realizado
quase quatro anos antes, o que seria vedado pela Lei n° 8.666/93. Ressaltou a instrução que o objeto do
Contrato 001/PGM/90 era outro, não o que foi executado.
25.
Afirmou a instrução que, "embora a Prefeitura Municipal tenha realizado o processo licitatório
para a execução das obras, objeto da Portaria n° 402/93-MIR, quando da sua execução, a mesma optou por
aproveitar um contrato assinado em 1990 com outra empresa (Norberto Odebrecht S/A), tendo destinad2
à empresa vencedora (Planurb) uma pequena parte da obra, a qual por direito deveria executá-la
integralmente, conforme contrato assinado em 09.11.93, fls. 118/150, infringindo, assim, o disposto na Lei
de Licitação n°8.666/93."
O Ministério Público, em Parecer de fls. 335/344, entendeu que a audiência prévia deveria ser
26.
estendida a outros responsáveis, razão pela qual propôs o douto Procurador Ubaldo Alves Caldas a audiência
prévia dos representantes legais da Construtora Norberto Odebrecht, da empresa Planurb e das empresas
TRR, Transportes Aquarius, Construtora Potiguar, Mineração Santana e Areal Norte e Sul, quanto à
Concorrência Pública n° 3-006/CPL-93.
Assim, a SECEX/RO solicitou dos respectivos responsáveis - exceto das empresas Construtora
27.
Potiguar, Mineração Santana e Areal Norte e Sul, uma vez que não foi realizada audiência prévia dos seus
representantes legais - responsáveis o esclarecimento, dentre outras, das seguintes irregularidades, que teriam
ocorrido quando da elaboração da concorrência pública n° 03-006/CPL/93:
pagamentos efetuados à Construtora Norberto Odebrecht, no valor de CR$ 306.200.427,97
(trezentos e seis milhões, duzentos mil, quatrocentos e vinte e sete cruzeiros reais e noventa e
sete centavos);
pagamento de 42% do total do contrato originário da mencionada concorrência a essa empresa
(Norberto Odebrecht), em detrimento da empresa Planurb, com respaldo no Contrato n°
001/PMG/90;
prorrogação do Contrato n° 001/PMG/90, assinado em 9/1/90;
os pagamentos, mencionados na alínea "a", anteriores ao contrato n° 75/PGM/93, celebrado
entre o Município de Porto Velho e a empresa Planurb em 9/11/93.
28.
Os Srs. Nasser Abdala Fraxe (TRR e Aquarius) e Jonathan Saul Benchimol (Aquarizts) e Saul
Benchimol (Equatorial) apresentaram as mesmas razões de justificativa que os Srs. Saul Benchimol, Ari Saul
Benchimol (fls. 413/441), mas, por não fornecerem nenhuma justificativa quanto aos fatos relacionados nas
alíneas anteriores, serão analisadas no momento pertinente.
Além desses responsáveis, a SECEX/RO arrolou também os Srs. Délio Ives Gomes Galvão (Oficios
29.
n° 57/96, fls. 348,) e Ailton Reis (Oficio n° 58/96, fls. 349/350,), da empresa Norberto Odebrecht; Dirceu
Cardoso (Oficio n° 59/96, fls. 351/352), da empresa Planurb; Edinaldo Luis Gomes Barbosa (Oficio n° 63/96,
fls. 360/362) e Demórgenes Martins de Oliveira (Oficio n° 64/96, fls. 363/365), supostos sócios-gerentes da
revendedora TRR;.
TNIMF/98
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30.
O Sr. Dirceu Cardoso, ao responder o Oficio SECEX/RO n° 59/96, escusou-se de comentar os fatos
descritos nas alíneas "a" a "d", por entender que se referiam a outra construtora.
A construtora Norberto Odebrecht (fls. 526/559), limitou-se a esclarecer que os pagamentos
31.
efetuados pela Prefeitura Municipal de Porto Velho decorreram da execução das obras por aquela empresa,
tendo em vista o contrato n° 001/PMG/90. Foram juntados ao oficio os documentos comprobatórios das
medições realizadas, os cálculos dos reajustes dos preços e as notas fiscais respectivas.
O Sr. Edinaldo L. G. Barbosa também não trouxe nenhuma justificativa sobre a concorrência pública
32.
03-006/CPL/93.
O Sr. Demórgenes M. Oliveira, em documento de fl. 524, informou que havia deixado a sociedade
33.
(revendedora TRR) em 1983.
34.
Em sessão realizada aos vinte dias do mês de setembro de 1996, o Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia decidiu encaminhar ao TCU cópia dos autos de processo que apurou irregularidades na
concorrência 03-006/CPL/93 (fls. 508/523), tendo em vista o envolvimento de verbas federais e o acordo de
cooperação técnica firmado entre os dois tribunais. Foram apuradas cinqüenta irregularidades naquela
licitação, das quais se destacam:
descumprimento do disposto no art. 31, caput e incisos I, III, V e XI, do Decreto-lei n° 2300/86,
por: não apresentar ato de designação da Comissão Permanente de Licitação (CPL); falta de
numeração das páginas do processo; não juntar os originais das propostas e dos documentos que
as instruíram, bem como o edital e demais documentos relativos à licitação;
descumprimento do inciso I do art. 32 do Decreto-lei n° 2.300/86, por não definir claramente no
edital o objeto a ser executado;
descumprimento do art. 6° do Decreto-lei n° 2.300/86, por realizar o processo licitatório sem
dispor dos devidos projetos básicos;
descumprimento do Item 5 e subitem 5.1 do Edital de Licitação 03-006/CPL/93, por abrir e
classificar proposta da empresa CONCIC, sem que seu representante estivesse presente à reunião
de julgamento das propostas;
descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 31 do Decreto-lei n° 2.300/86, por não
fazer constar nos autos do Processo Administrativo n° 2533/93, parecer jurídico prévio sobre o
Edital de Licitação 03-006/CPL/93 e sobre o respectivo contrato (075/PGM/93);
descumprimento do art. 55, § 1°, do Decreto-lei n° 2.300/86, por suprimir serviços além do limite
permitido, de 25%;
alteração unilateral do contrato n° 075/PGM/93, sem lavratura de termo aditivo, em desrespeito
ao art. 55, § 6° do Decreto-lei n° 2.300/86;
prática de superfaturamento de preços quando da contratação dos serviços, objeto do contato
n° 075/PMG/93, cujo excesso faturado teria importado em R$ 519.442,87 (quinhentos e
dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos);
prática de antecipação de pagamento, em ofensa aos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;
reconhecimento e pagamento de medições em desacordo com o cronograma de pagamentos;
descumprimento do art. 8° do Decreto-lei n° 2.300/86, ao aceitar que servidor do Município
participasse da execução das obras, a serviço da empresa contratada;
descumprimento do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, arts. 40 e 62 do Decreto-lei n°
2300/86 e Clausula décima Oitava do Termo Contratual, por estabelecer vínculo contratual com
terceiros alheios ao processo licitatório.
Outras irregularidades, por se referirem a outras licitações, serão relatadas no momento apropriado.
35.
Diligenciado
o Controle Interno do MARE sobre a posição atual da prestação de contas referente
36.
à Portaria n° 402/93, foi esclarecido que a Coordenação-Geral de Liquidação, da Secretaria de Recursos
Logísticos e Tecnologia da Informação, havia encaminhado os autos à CISET/MARE, com solicitação para
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realização de vistoria in loco, que deveria ser capaz de responder os seguintes questionamentos:
se toda a despesa realizada foi procedida através do processo licitatório e se todas as licitações
foram realizadas de acordo com a legislação pertinente;
se os pagamentos às construtoras foram efetuados nos percentuais corretos, correspondentes as
serviços executados;
se os reajustes cobrados e pagos estão de acordo com as cláusulas contratuais;
se as notas fiscais refletem corretamente as datas, valores e quantitativos das obras realizadas;
se a aplicação dos recursos estão rigorosamente de acordo com o Plano de Trabalho;
qual o quantitativo efetivo da obra realizada;
se os objetivos do convênio foram atingidos.
Análise da Unidade Técnica
A SECEX/RO, diante dos novos elementos, entendeu, em instrução de fls. 636/652, que a
construtora Norberto Odebrecht de fato realizou os serviços pelos quais foi remunerada. Assim, remanesceria
a responsabilidade do ex-Prefeito, Sr. José Alves Vieira Guedes por conferir a execução dos serviços a
empresa que não a vencedora da licitação 03-006/CPL/93.
Parecer do Ministério Público
O Ministério Público (parecer de fls. 655/667) pronunciou-se da seguinte forma, quanto ao ponto
ora analisado:
"Oportuno ressaltar que os administradores da empresa TRR em nada contribuíram para a
ocorrência de irregularidades relativas a essa Concorrência.
As justificativas apresentadas pelos Srs. Délio Ives Gomes Gaivão e Manoel Ailton Soares dos Reis;
representantes da Construtora Norberto Odebrecht e pelo Sr. Dirceu Cardoso, representante da
empresa PLANURB, apenas nos convencem de que ocorreram as irregularidades apontadas.
A Construtora Norberto Odebrecht realizou as obras objeto do Termo Contratual n° 075/PGM/93,
de 09.11.93, firmado entre a Prefeitura Municipal de Porto Velho e a empresa PLANURB Planejamento e Construções Ltda., sendo que os pagamentos foram realizados entre 09.09 e
27.10.93, ou seja, em datas anteriores à celebração do contrato referido.
A infringência dos artigos 2°, 3° e 62 da Lei n°8.666/93, decorrentes de tais atos, deve ter como
responsável, exclusivamente quanto à possibilidade de aplicação das sanções prevista na Lei n°
8.443/92, somente o ex-Prefeito Municipal, Sr. José Alves Vieira Guedes. Isso porque foram seus
atos, relativos à contratação e ao pagamento sem amparo contratual, que burlaram a Lei.
De se destacar que as razões de defesa já apresentadas pelo ex-Prefeito, não somente não afastam
a ocorrência das irregularidades (fls. 225/330), como também a confirmam.
Não constam dos autos elementos que questionem a execução das obras objeto do referido contrato.
Assim sendo, afasta-se, a principio, a ocorrência de dano ao Erário. Sem embargo, os atos
praticados pelo ex-Prefeito, além de infringirem a Lei n° 8.666/93, afrontaram o Principio da
Moralidade Pública, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Destarte, em razão dos fatos mencionados, entendemos caber a aplicação da multa a que se refere
o art. 58, inciso II, da Lei n°8.443/92, ao Sr. José Alves Vieira Guedes, ex-Prefeito Municipal de
Porto Velho/RO.
A gravidade das irregularidades ocorridas, bem como a caracterização do dolo em seus atos,nos
levam a concluir que o ex-Prefeito José Alves Vieira Guedes, com a cumplicidade dos
administradores da Construtora Norberto Odebrecht e da empresa PLANURB, praticou infração
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penal tipificada na Lei n° 8.666/93, qual seja:
'Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:
Pena: detenção, de dois a quatro ano, e multa.
Parágrafo único: Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido
para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das
modificações ou prorrogações contratuais.'
Convém ressaltar que a empresa PLANURB, conforme verifica-se em documento de fls 478, não
apresentou qualquer justificativa para a ocorrência das irregularidades.
Assim, opinamos por que sejam as principais peças dos autos que se referem a essa Licitação
remetidas ao Ministério Público Federal, para as devidas providências com vistas à
responsabilização penal do Sr. José Alves Vieira Guedes e dos administradores das empresas
Norberto Odebrecht e PLANURB que, porventura, concorreram para a ocorrência das mesmas
irregularidades."
Em síntese, esposa o douto Procurador a tese de que as irregularidades verificadas na concorrência
03-006/CPL/93 devem ensejar a aplicação de multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei Orgânica do TCU
ao ex-Prefeito de Porto Velho e o encaminhamento de peças dos autos à Procuradoria da República no Estado
de Rondônia, tendo em vista o art. 93 da Lei n° 8.666/93.

ifi - LICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

3.1 - Tomada de Preços 02-012/CPL/93
Foram analisados, nas diversas instruções e pareceres, os Processos n° 07.0299/93 (Tomada de
Preços 02-012/CPL/93) e 07.0031/94, por meio dos quais foram efetuados pagamentos à empresa TRR,
relativos à suposta aquisição de material asfáltico, para realizar obras de infra-estrutura urbana diretamente,
sem a contratação de empresas, conforme prestação de contas (parágrafo 6, retro). Os fatos que geraram
polêmica são a participação no processo licitatório de três empresas de um mesmo grupo econômico (TRR,
Navegação Mozanave e Navegação Equatorial), a escolha de proposta que não era a de menor preço e a
concessão, pelo Administração de Porto Velho, do reajuste de 37,72 %.
Por meio da Tomada de Preço n° 02-012/CPL/93 o Município de Porto Velho realizou licitação
pública para aquisição de 800 toneladas de CAP-20 (cimento asfáltico de petróleo) e 200 toneladas de CM-30.
O quadro a seguir resume as propostas apresentadas pelos licitantes habilitados:
Licitante
TRR
Navegação Mozanave Ltda.
Navegação Equatorial Ltda
Francis José Chehuan e Cia.
Asfaltos Califórnia Ltda.

•

CAP-20 — CR$/t
123.616,75
130.813,20
135.890,10
136.880,10
87.480,24

CM-30 — CR$/t
166.798,63
170.849,50
175.378,20
176.710,30
102.819,63

Validade da proposta
30 dias
30 dias
30 dias
30 dias
30 dias

Na Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação (CPL) ficou consignado que a empresa
Asfaltos Califórnia teria cotado os valores de CR$ 113.890,10 e CR$ 131.625,39 para os produtos CAP-20
e CM-30, respectivamente.
Sobre essa licitação, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia apontou, dentre outras, as
seguintes irregularidades (fls. 519/520):
a) descumprimento do art. 7°, § 2°, inciso III da Lei n° 8.666/93, por não fazer constar nos autos
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do Processo n° 07-299/93 a comprovação dos recursos orçamentários na data da licitação;
descumprimento do art. 21, inciso I e II da Lei n° 8.666/93, por não publicar o edital 2012/CPL/93 no Diário Oficial da União e do Estado;
descumprimento do art. 44, § 2°, da Lei n° 8.666/93, o que caracterizaria o crime previsto no art.
91 do citado diploma legal, por direcionar o processo licitatório, referente aos Processos
Administrativos n° 07-0299/93, 07-065/94 e 10-0061/95, nos quais foi vencedora a empresa IRR
— Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo, por meio de fraude;
descumprimento do art. 62 c/c art. 63 da Lei n° 4.320/64 por efetuar pagamentos sem a regular
liquidação da despesa no Processo Administrativo n° 07-0299/93 e 07-065/94, com pagamento
indevido de R$ 250.415,46 (duzentos e cinqüenta mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e
seis centavos);
descumprimento do item 7.6 do Edital de Licitação 2-012/CPL/93 por reconhecer e pagar
indevidamente pedido de reajuste de preços no Processo Administrativo n°07-0031/93, o que
teria resultado no pagamento indevido de R$ 44.452,18 (quarenta e quatro mil, quatrocentos
cinqüenta e dois reais e dezoito centavos).
A SECEX/RO, em instrução de fls. 207/216, formulou as seguintes ponderações:
"Não obstante os dados acima, constante das propostas abertas no dia 13.01.94 (fls. 215/216, vol.
II), conforme consignado na Ata de Reunião, a Comissão de Licitação não declarou, naquela
oportunidade, o licitante vencedor do certame, alegando que o resultado final só seria dado após
análise técnica (fl. 216, vol. II).
Os critérios de julgamentos das propostas, segundo o item 10.1.4 do Edital de Licitação eram o de
menor preço e prazo de validade das propostas (fl. 202, vol II).
Dados estes critérios de julgamento, há de se supor que a vencedora da Licitação seria a empresa
Asfalto Califórnia Ltda, por ter cotado os menores preços para os produtos CAP-20 (CR$
87.480,24) e CM-30 (CR$ 102.819,63), o que não chegou a acontecer, tendo em vista a maneira
fraudulenta com que o processo licitatório fora conduzido pela Comissão Permanente de Licitação,
em favor da empresa TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Lida, como se observa
a seguir:
no dia 18.01.94, 05 dias após abertura das propostas, a Presidente da Comissão de Licitação,
Sra. Maria Marinete Francisca da Costa, através de seu relatório (fl. 219, vol. II) diz: 'A
Empresa TRR-Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda, apresentou menor preço
para pagamento à vista, com valor licitável de CR$ 79.351.874,00' (grifo). A seguir, concluiu
seu relatório afirmando: 'Considerando que a Empresa acima mencionada cumpriu todas as
exigências do Edital, e tendo oferecido menor preço, sugerimos, salvo melhor juízo de
VOSS2
Senhoria, homologação em favor da mesma' (grifo).
com base no citado Relatório, datado de 18.01.94, (fl. 219, vol. II), foi elaborado o Parecer
Técnico do Sr. George Washington Denny, Diretor de Planejamento Urbano (fls. 218, vol. II),
onde está consignado o seguinte: 'Após análise da Comissão de Licitação verificamos que o
menor preço referente à Tomada de Preço n° 02-012/CPL/93, foi a da Empresa TRR
(Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo), obedecendo a seguinte ordem de
classificação para pagamento à vista' (grifo).
tanto o Relatório da Comissão Permanente de Licitação (f7. 219, vol. II), quanto o Parecer
Técnico do Sr. Diretor de Planejamento Urbano (f7. 218, vol. II), são flagrantemente
tendenciosos, quando confrontados com as propostas apresentadas pelos licitantes (fls.
208/214, vol. II), onde a menor cotação apresentada foi a da empresa Asfalto Califórnia Lida,
conforme consigando na própria Ata de Reunião de Abertura das Propostas, datada de
13.01.94. (vide subitens 10.1.2 a 10. 1.5).
a classificação da proposta da empresa TRR em primeiro lugar do certame, como alegado no
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Relatório da Comissão Permanente de Licitação, datado de 18.01.94, só ocorreu depois que
a citada empresa, já com conhecimento das propostas das demais licitantes, enviou à
Presidente daquela Comissão de Licitação uma carta, proveniente de Manaus/AM datada do
dia 20.01.94, onde a mesma oferecia um desconto, para pagamento à vista, de 40% sobre os
preços de seus produtos, anteriormente cotados em sua proposta de 13.01. 94 (fl. 217, vol. II).
Tem-se, assim, que o citado Relatório foi elaborado 2 dias antes do recebimento da
supramencionada carta.
Ante o exposto, conclui-se que a Comissão Permanente de Licitação, por meio de uma fraude, até
certo ponto grosseira, mediante um acerto prévio, beneficiou a empresa TRR-Transporte e Revenda
de Derivados de Petróleo Lida, vencedora da Tomada de Preços n° 02-012/CPL/93, e prejudicou
a Empresa Asfalto Califórnia Ltda, configurando, desta forma, infringência ao prescrito nos
artigos 3°, 41 e 44 da Lei de Licitações de n°8.666/93.
Além destas ilegalidades praticadas pela Administração Municipal no Processo Licitatório Tomada de Preço n° 02-012/CPL/93, foram constatadas outras impropriedades, desta feita no
processo de pagamento à empresa TRR - Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda.
como a seguir delineadas:
segundo as Notas Fiscais-Faturas, n° 016075 e 016078 (lis. 225/226, vol. II), as 1.000 (mil)
toneladas dos produtos CAP-20 e CM-30 teriam saído de Manaus/AM no dia 04.02.94 e sido
recebidas, também naquela mesma data, em PortoVelho/RO, conforme atestado pelo núcleo
de Administração Financeira da Secretaria Municipal de Obras - NAF/SEMOB, como se
verifica no verso das supramencionadas Notas Fiscais (fls. 225/226, vol. II). Convém registrar
que, para se fazer o percurso Manaus-Porto Velho, de aproximadamente 1.000 km por via
fluvial, demora-se, em média, de 4 a 5 dias. O percurso por terra, se fosse possível naquela
época do ano, demoraria muito mais tempo.
decorridos apenas 3 dias da emissão das Notas Fiscais supramencionadas, a Administração
Municipal, por meio de sua Secretaria Municipal de Fazenda, emitiu o Empenho de n° 0106/94
e o correspondente cheque de pagamento de n° 308086, Conta Corrente no Banco do Brasil
n°95676-7, no valor de CR$ 79.351.874,00, datado de 07.02.94, o qual fora recebido pela
citada empresa em 08.02.94 (fls. 226 e 230, vol. II).
as duas Notas Fiscais apresentaram diversas irregularidades quanto ao seu preenchimento
dentre as quais destacam-se: não especificação dos impostos devidos; data de saída do
produto; nome do transportador; assinatura do responsável pelo transporte; local de entrega
e data e assinatura do responsável pelo recebimento (fls. 225/226, vol. II).
feita uma consulta ao Delegado da Receita Federal em Manaus/AM, sede da empresa TRR Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda., por meio do Ofício n° 07/95 (11 07), a
respeito da idoneidade das Notas Fiscais-Faturas n° 016075 e 016078, obtivemos daquela
autoridade fazendária a informação (fls. 161, 165 e 166) de que a empresa em questão não
havia registrado aquelas Notas Fiscais no Livro de Registro de Saída e, conseqüentemente,
não feita a sua contabilização. (grifo)
Em vista do exposto, conclui-se que o pagamento à empresa TRR, no valor CR$ 79.351.874,00,
relativo à compra de oitocentas toneladas de CAP-20 e duzentas de CM-30, efetivou-se sem que
se possa comprovar, ante os documentos apresentados no processo, que o material tenha sido
recebido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, configurando-se, assim, tal despesa como
irregular, à vista dos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64.
46.
Não obstante a empresa TRR ter proposto, em 20.1.94, o desconto de 40% para o pagamento em
até 30 dias, já em 8.2.94 foi solicitado à Secretaria Municipal de Obras - SEMOB - o aumento de 35,72% em
virtude dos aumentos dos derivados de petróleo em 26.1.94 (Portaria do Ministério da Fazenda n° 49/94) e
TMMF/98
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8.2.94 (Portaria do Ministério da Fazenda n° 67/94), ambos no percentual de 16,5%, o que perfaz o percentual
pleiteado. O pedido foi deferido em 10.2.94 (Processo n° 07.0299/93), o que acarretou um aumento de
despesa de CR$ 28.344.489,39 (vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta
e nove cruzeiros reais), pago em 28.2.94 — equivalente a US$ 44,465.43 (quarenta e quatro mil, quatrocentos
e sessenta e cinco dólares americanos, e quarenta e três centavos). O valor inicialmente desembolsado foi de
CR$ 79.351.874,00 (setenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro
cruzeiros reais), em 7.2.94, ou seja US$ 157,517.64 (cento e cinqüenta e sete mil, quinhentos e dezessete
dólares americanos e sessenta e quatro centavos).
47.
Sobre essa questão, a instrução de fls. 207/216 considerou irregular o pagamento desses valores, uma
vez que o edital previa:
- prazo de validade das propostas de trinta dias;
- reajuste pelo IGP-M, após esse prazo;
- a liquidação do pagamento foi efetuada em 7.2.94, portanto, dentro do prazo de validade da
proposta.
48.
Em 22.8.95, a SECEX/RO encaminhou à Delegacia da Receita Federal naquele Estado o Oficio n°
7/95 (fl.162/163), com solicitação de informações acerca da idoneidade dos documentos fiscais de n's
16075/94, 16078/94 16394/94 e 16170/94, todas emitidas pela empresa TRR-Transporte e Revenda de
Derivados de Petróleo Ltda. Em resposta (fl. 174), foi confirmada a autenticidade dos documentos, exceto
da nota fiscal de n° 16394/94 (relativa ao Convite n° 1-17/CPL/94), que constava como cancelada no arquivo
da empresa.
49.
Em 24.8.95, a Unidade Técnica expediu os Oficios n's 8/95 e 10/95 (não constam dos autos). Por
meio do primeiro oficio, encaminhado à Junta Comercial do Estado do Amazonas, foram solicitados os
contratos sociais das empresas Navegação Mozanave Ltda., Navegação Equatorial Lida e TRR — Transporte
e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda. e, por meio do Oficio n° 10/95, endereçado à Junta Comercial do
Estado de Rondônia, foram solicitados os dados relativos às firmas Navegação Mozanave Ltda., Navegação
Equatorial Lida, que participaram das licitações 2-012/CPL/94 (tomada de preços) 1-017/CPL/94 (cartaconvite), bem como da empresa Transportadora Aquarius Lida, que participou apenas deste último certame.
50.
Da análise da documentação encaminhada, verifica-se que pertencem ao mesmo grupo, conforme
a relação dos sócios-gerentes:
Navegação Mozanave Lida - Ari Saul Benchimol, Nasser Abdala Fraxe, Jonathan Saul
Benchimol;
Navegação Equatorial Ltda. - Ari Saul Benchimol, Jonathan Saul Benchimol, Nasser Abdala
Fraxe;
TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Lida - Nasser Abdala Fraxe;
Transportadora Aquarius Lida - Nasser Abdala Fraxe e Jonathan Saul Benchimol.
51.
A SECEX/RO, na audiência do responsável (fls. 218/219), solicitou esclarecimento acerca das
seguintes impropriedades (in verbis):
"b) homologação do resultado da Tomada de Preços n° 02-012/CPL/93 em favor da empresa TRR
— Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda., pela Comissão Permanente de Licitação,
em decorrência de fraude promovida no citado processo;
pagamento à empresa TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda., no valor de
CR$ 79.351.874,00, relativo à compra de 800 toneladas de produtos asfálticos tipo CAP-20 e 2(0
toneladas de CM-30, cujos documentos constantes do processo de pagamento não asseguram o seu
efetivo recebimento pela Prefeitura Municipal de Porto Velho;
pagamento no valor de CR$ 28.233.489,39 à empresa IRR — Transporte e Revenda de Derivados
de petróleo Ltda. a titulo de reajuste dos preços relativos à aquisição de produtos asfálticos, motivo
do processo n° 07-0299/93, sem o devido fundamento legal à vista do disposto nas Leis n's 4.320/64
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52.
Aduziu o ex-Prefeito, nas razões de justificativa de fls. 227/224, quanto à alínea "h" do oficio de
audiência, que a escolha do licitante vencedor baseou-se na proposta para pagamento à vista. A empresa
Asfalto Califórnia teria cotado os produtos CAP-20 e CM-30 para pagamento em dez dias, o que equivaleria
a pagamento à vista, uma vez que esse era também o prazo para entrega do produto. A proposta da empresa
TRR teria sido vitoriosa, uma vez aplicado o desconto de 40%, equivalente à inflação mensal projetada para
período de 14.1.94 a 12.2.94. Assim, foram consideradas as seguintes cotações:
Produto
Empresa
Asfalto Califórnia
TRR

9g2

•

CAP-20
Pgto à vista
CR$87.480,24
CR$74.170,05

CM-30
Pgto à vista
Pgto 30 dias
CR$102.819,63
CR$123.616,75 CR$100.079,17 CR$166.798,63

Pgto 30 dias
-

-

53.
Em relação à alínea "c", o responsável assegurou que o material adquirido foi efetivamente entregue,
que seria comprovado pelos seguintes documentos:
correspondência da empresa IRR à Secretaria Municipal de Obras, que informava já estar
material asfáltico à disposição do Município;
atestado da nota fiscal, emitido pelo chefe do NAF/SEMOB, Sr. Renato Prestes da Silva;
termo de recebimento do material, firmado após vistoria nos pátios e cais das empresas
transportadoras realizadas pelo engenheiro Arnaldo Geraldo Moura e Sr. Renato Prestes da
Silva.
54.
Em relação ao questionamento contido na alínea "d", afirmou o Sr. José Alves Vieira Guedes que
decorreram dos aumentos concedidos pelo Governo Federal em 25 1 94 e 7.2.94, por meio, respectivamente,
das Portaria n° 49 e n° 68 do Ministério da Fazenda.
55
Ao analisar as razões de justificativa apresentadas, o Diretor da ia Divisão Técnica, em parecer de
fls. 331/333, concluiu que não só eram insuficientes para dirimir os pontos questionados como ta:nber..1
comprovavam as irregularidades apontadas na instrução de fls. 207/216. Ressaltou o Diretor, inicialmente, que
edital da tomada de preços era omisso quanto à forma de pagamento, mas foi aplicado um desconto na
proposta de todas as revendedoras, exceto da Asfaltos Califórnia. Além disso, o critério de julgamento
utilizado pela CPL divergia daquele definido no edital.
Em relação ao efetivo recebimento do material adquirido, assim se manifestou o parecerista:
"Em relação aos documentos comprobatórios de entrega dos produtos, fls. 290/291, nota-se que
a TRR Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda diz ter colocado os produtos, em Porto
Velho/RO, à disposição do secretário Municipal de Obras em 04.02.94, mesma data que a
Prefeitura Municipal emitiu a Nota de Empenho n° 106/94 e o respectivo Termo de Recebimento.
Fato que poderia ser considerado normal se não fosse a citada empresa sediada em Manavs/AM.
(distante 900 km de Porto Velho) local de onde os produtos teriam saído como consta das Notas
Fiscais-Faturas n°016.075 e 016.078, emitidas, também, em 04.02.94, fls. 225 e 226— volume II.
acrescente-se a isto o fato de o Delegado da Receita Federal em Manaus ter nos informado que a
citada empresa 'não havia registrado aquelas notas fiscais no livro de Registro de Saída e,
consequentemente, não feita a sua contabilização' fls. 166."
No ponto de vista do Diretor da la Divisão Técnica, o ex-Prefeito não conseguiu justificar o reajuste
do pagamento das 1000 toneladas de material asfáltico (alínea "d" do oficio de audiência), reajuste esse que
contrariava os termos do edital de licitação. Ademais, o reajuste concedido pela Portaria n° 66/94 teve vigência
a partir do dia 8.4.94, ao passo que a despesa com a compra do produto já havia sido liquidada em 7.2.94.
O Ministério Público concluiu (fls. 335/344) que, diante dos elementos apresentados, os pagamentos
feitos à TRR foram irregulares e passíveis de restituição ao Tesouro Nacional. Contudo, entendeu necessária
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a realização de audiência dos seguintes responsáveis: Presidente da CPL, Sra. Maria Marinete Francisca d3.
Costa, e demais membros da comissão; Sr. George Washington Denny, Diretor de Planejamento Urbano; Sr.
Tarcísio Batista Rego, Secretário Municipal de Obras; Sr. Renato Prestes da Silva, chefe do Núcleo de
Administração Financeira da Secretaria Municipal de Obras — NAF/SEMOB; empresa TRR.
59.
A audiência dos supostos representantes legais da empresa TRR (oficios de fls. 353/355, 360/362
e 363/364, de 2.7.96) buscou esclarecer as seguintes irregularidades (in verbis):
"a) a participação no processo hcitatório, acima definido, de 03 (três) empresas do ramo, tendo
como Diretor Vossa Senhoria: TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo, Mozanave
e Equatorial;
o critério de julgamento ter sido o 'menor preço', quando as propostas abertas no dia 13/01/94
não foram julgadas nesse mesmo dia, alegando a Comissão Permanente de Licitação que
resultado seria dado 'após análise técnica ';
a indicação, pela Presidente da CPL, como vencedora a empresa TRR — Transporte e Revenda
de Derivados de Petróleo, quando o menor preço oferecido pela Asfalto Califórnia Ltda.;
o envio, pela TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo, de correspondência
datada de 21/01/94, onde se oferecia desconto, para pagamento à vista, de 40% sobre os preços
dos produtos, quando a licitação foi aberta em 13/01/94;
o pagamento efetuado à empresa TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo,
sediada em Manaus/AM, no dia 04/02/94, mesmo dia em que o produto foi adquirido teria
saído daquela localidade e recebido pela Prefeitura de Porto Velho, conforme Notas Fiscais
—faturas n's 016075 e 016078;
J) o pagamento efetuado à Empresa IRR, em 08/02/94, no valor de CR$ 79.351.874,00, atinentes
à compra de 1000 toneladas de produtos asfálticos, através das Notas Fiscais, definidas no item
acima, que foram liquidadas 04 (quatro) dias após sua emissão, em 07/02/94;
as Notas Fiscais, identificadas na letra `e', apresentadas irregularmente, quanto ao
preenchimento e tendo a Delegacia da Receita Federal de Manaus/AM informado que 'não
havia registro dessas Notas Fiscais e, consequentemente, não tendo sido feita a sua
contabilização ';
o reajuste solicitado pela Empresa TRR, datado de 08/04/94, à Secretaria Municipal de Obras
— SEMOB, na ordem de 35,72% sobre o valor do pagamento de CR$ 79.351.874,00, em razão
de aumentos de 16,5% em 26/01/94 e de 16,5% em 07/02/94, pelo DNC para os derivados
petróleo, bem como a autorização para tal pagamento, no valor de CR$ 28.344.489,39, no dia
10/02/94, por iniciativa da Prefeitura de Porto Velho/RO, quando o Edital dessa licitação
estabelecia que o critério de reajustes de preços seria o IGPM, aplicado a partir do término da
validade da proposta (13/01/94 a 12/02/94 — 30 dias), vigendo, portanto, a partir de
13/02/94.".
A audiência dos demais responsáveis, a saber, Srs. Renato Prestes da Silva (chefe da NAF/SEMOB),
60.
Tarcísio Batista Rego (Secretário Municipal de Obras e membro-assistente da comissão permanente de
licitação, conforme documento de fl. 28), Clóvis Pereira Aguiar (membro da CPL), Ari Guastala (membro da
CPL), George Washington Denny (Diretor de Planejamento Urbano e membro-assistente da comissão
permanente de licitação), Leomar da Silva Costa (membro da CPL), Sras. Maria Marinete Francisca da Costa
(Presidente da CPL) e Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues (membro da CPL) foi feita nos mesmos
termos que a dos representantes da empresa TRR, mediante oficios expedidos em 4.7.96.
61.
O Sr. Edinaldo Luís Gomes Barbosa, segundo informação da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, faleceu.
Posteriormente, foi reiterada a audiência do Sr. Nasser Abdala Fraxe (Oficio n° 120/96, fls. 492/493),
62.
da revendedora TRR, de forma menos abrangente, com exclusão das alíneas "b", "c", "f' e "h". O responsável
alegou (fls. 502/503), no essencial, que:
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a escolha dos licitantes na tomada de preços é de responsabilidade da Administração;
o desconto de 40% proposto pela empresa, para pagamento à vista, decorreu da realidade
inflacionária do País àquela época e que, se da proposta resultou algum embaraço ao processo
licitatório, a Administração poderia ter anulado a licitação, nos termos do art. 138 do Decreto-lei
n° 200/67;
a entrega do produto em Porto Velho no mesmo dia da emissão das notas fiscais pela
distribuidora, situada em Manaus, resulta de uma operação ficta, mas legal, na qual a filial,
situada no local da entrega, é quem, de fato, fornece a mercadoria para, posteriormente, ter seu
estoque reposto;
a ausência de registro das notas fiscais resultou de um lapso do funcionário responsável pela
escrituração contábil, o que caracterizou descumprimento de obrigação tributária acessória.
Os Srs. Tarcísio Batista Rego, Clóvis Pereira Aguiar, Ari Guastala, George Washington Denny,
Leomar da Silva Costa e Sra. Maria Marinete Francisca da Costa, na qualidade de integrantes da CPL,
apresentaram conjuntamente as razões de justificativa de fls. 443/447. Alegaram os responsáveis que, ao
observarem as propostas, verificou-se que os preços cotados dependiam da condição de pagamento a s..er
escolhida pelo Município, o que teria dificultado o julgamento no momento da abertura dos envelopes. A CPL
teria, então, pautado-se nos critérios para auxiliar o julgamento das propostas:
-prazo de validade de trinta dias;
-aplicação do desconto de 40% (com base na evolução do IGP-M nos seis meses anteriores) às
cotações fornecidas pelos licitantes que se propuseram a dar desconto para pagamento à vista.
Diante desses critérios, a proposta considerada vencedora, conforme relatório de 18.1.94, foi a da
empresa TRR. A correspondência encaminhada pela distribuidora em 20.1.94 apenas ratificaria o desconto
oferecido na sua proposta, de 13.1.94.
No que pertine à entrega do produto, os responsáveis alegaram, em síntese, que, em 8.2.94, o
material asfáltico encontrava-se à disposição do Município nas dependências do terminal da transportadora
e que a liquidação da despesa foi realizada em observância ao disposto no art. 63, §§ 1° e 2° da Lei n'
4.320/64. As irregularidades de natureza fiscal fugiriam à competência do Município.
Finalmente, justificaram os responsáveis o reajustamento dos preços com base no art. 65, §5°, da Lei
n° 8.666/93 e das Portarias do Ministério da Fazenda que levaram o preço dos combustíveis e do TELEX do
Departamento Nacional de Combustíveis (fls. 474/475).
A Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues, membro da CPL, juntou, posteriormente, o
documento de fl. 476 no qual se isentava de qualquer responsabilidade quanto à tomada de preços 02012/CPL/93 e ao Convite 1-17/CPL/94, em razão de estar fruindo férias quando da elaboração dos respectivos
procedimentos licitatórios. Para comprovar sua afirmação, juntou a declaração de fl. 477, assinada pelo Diretor
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Sr. Aldecir de Oliveira
Rodrigues, e pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Antônio Carlos Galdoni, na . qual consta que a
servidora encontrava-se de férias no período de 03.1.94 a 01.02.94.
A SECEX/RO expediu novo oficio de audiência para o Sr. Renato Prestes da Silva (chefe da
NAF/SEMOB) em 12.5.97 (Oficio n° 78/97, fls. ), uma vez que não constava do AR-MP (fl. 382, verso) a
assinatura do responsável. Desta feita, foram formulados os seguintes questionamentos, relativos à tomada
de preços n° 02-012/CPL/93:
"c) o envio, pela TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda., de correspondência
datada de 21/01/94, onde oferecia desconto, para pagamento à vista, de 40% sobre os preços dos
produtos, quando a solicitação foi aberta em 13/01/94;
a) o pagamento efetuado à empresa TRR - Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltdc:.,
sediada em Manaus, no dia 04/02/94, mesmo dia em que o produto adquirido teria saído daquela
localidade e recebido pela Prefeitura de Porto Velho, conforme Notas Fiscais-Faturas n°016075
e 016078;
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o pagamento efetuado á empresa TRR - Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda.,
no valor de Cr$ 79.351.874,00 (setenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos
e setenta e quatro cruzeiros) atinentes à compra de 1000 toneladas de produtos asfálticos, por meio
das Notas Fiscais, definidas no item acima, que foram liquidadas 04 (quatro) dias após sua
emissão, em 07/02/94;
as Notas Fiscais, identificadas na letra 'e', apresentadas irregularmente quando ao
preenchimento e tendo a Delegacia da Receita Federal de Manaus informado que 'não havia
registro dessas Notas Fiscais e, consequentemente, não tendo sido feita a sua contabilização';
o reajuste solicitado pela empresa TRR — Transporte e revenda de Derivados de Petróleo Ltda.,
datado de 08/04/94, à Secretaria Municipal de Obras — SEIVIOB, na ordem de 35,57% sobre o valor
do pagamento de CRS 79.351.874,00 (setenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e um mil,
oitocentos e setenta e quatro cruzeiros reais), em razão de aumentos de 16,5% em 26/01/94 e
16,5% em 07/02/94, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Porto Velho, quando o edital dessa
licitação estabelecia que o critério de reajuste de preços seria o IGPM, aplicado a partir do
término da validade da proposta (13/01/94 a 12/02/94 — 30 dias), vigendo, portanto, a partir de
12/02/94. O Sr. Renato Prestes da Silva (razões de justificativa de fls. 575/576) esclareceu, preliminarmente,
que sua responsabilidade resumia-se à chefia do Núcleo Administrativo e Financeiro (NAF) da Secretaria
Municipal de Obras (SEMOB), que tinha como competência a formalização dos processos daquela Secretaria
com base no orçamento disponível. Os demais procedimentos teriam sido efetivados pelos órgãos
competentes, tais como a Comissão Permanente de Licitação, a Secretaria Municipal de Administração
(homologação da licitação), a Procuradoria-Geral do Município (parecer jurídico), a Secretaria Municipal da
Fazenda (liquidação da despesa). Destarte, sua responsabilidade, quanto ao ponto ora analisado, limitar-se-ia
a esclarecer as questões formuladas nas alíneas "a" e "b".
O Sr. Renato Prestes da Silva ponderou:
"O trâmite administrativo ocorreu da seguinte forma:
.As notas fiscais de no. 016075 e 016078 foram emitidos em 04.02.94;
.0 material foi colocado à disposição da Prefeitura Municipal de Porto Velho em 04.02.94, sendo
conferido e certificado, por minha pessoa em conjunto com o engenheiro ARNALDO GERALDO
MOURA responsável pela Usina de Asfalto — CBUO, conforme carta da empresa e Termo de
Recebimento, constantes do Processo Administrativo No. 07.0299/93 a (cópia em anexo).
.Todo o material licitado encontrava-se depositado nas dependências do terminal da empresa, onde
foi transportado gradativamente às dependências da Usina por insuficiência de tanques
reservatórios próprios acondicionados.
.No dia 07.02.94 foi feita a liquidação da despesa, tendo sido efetivado o pagamento no dia
08.02.94. Para fins de observância da lei 8.666/93 foi emitido Termo de Recebimento pelo
Engenheiro responsável pela Usina de Beneficiamento de Asfalto".
Análise da Unidade Técnica
71.
A SECEX/RO, em instrução de lavra da Assessora Valéria Cristina Gomes Ribeiro (fls. 636/652),
acatou as justificativas apresentadas pela Sra. Verônica M.C.S. Rodrigues e pelo Sr. Renato Prestes da Silva,
chefe do NAF/SEMOB. Quanto aos demais membros da CPL, a Unidade Técnica fez as seguintes
considerações, no essencial:
"Antes de tecermos qualquer comentário acerca desses itens do edital em conjunto, ressaltamos que
a Comissão de Licitação, ao estabelecer o critério de julgamento das propostas inovou ao criar
mais um tipo de licitação, além dos contidos no artigo 45, § 1°, da Lei n°8.666/93. Embora o artigo
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44 do mesmo Estatuto disponha que 'no julgamento das propostas, a Comissão levará em
ao mesmo tempo dispõe que
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite',
Assim, ap
tais critérios 'não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei'.
estabelecer para o julgamento o menor preço e a validade da proposta, peca a Comissão, duas
vezes: primeiro porque cria novo too de licitação — a de melhor preço e validade da proposta —
e segundo porque o termo 'validade da proposta' não constitui critério objetivo, podendo ser
interpretado das mais variadas formas. Assim, entendemos descumpridos os artigos 44 `caput' e
45, § 1°, ambos da Lei n° 8.666/93.
omissis
Observe-se que apenas a Asfalto Califórnia Ltda. (item 16.4.7) atendeu ao descrito no edital, dado
não
que ao observarem que 'para pagamento a vista, o desconto da inflação do período
apresentaram o preço em algarismos e por extenso e de forma unitária, incluídas todasas. despesa
de frete, transporte e outros encargos, deixando em aberto a sua fixação, contrariando a previsó
editalícia.
Por outro lado, a Comissão de Licitação ao elaborar 'análise técnica' para a determinação do
preço das propostas, deixou de julgá-las pelo menor preço, visto que este deveria ser aquele já
fixado na mesma."
Registrou a SECEX que, dentre todos os licitantes, apenas a Asfaltos Califórnia apresentou proposta
em conformidade com o edital de licitação e que a CPL, ao inovar a legislação, descumpriu o critério de
julgamento pelo menor preço.
A argumentação de que a correspondência da empresa 1RR, de 20.1.94, seria uma mera ratificação
do desconto oferecido quando da proposta do licitante, seria incoerente, no ponto de vista da Assessora
Valéria C.G. Ribeiro, uma vez que a proposta original não fazia menção a qualquer tipo de desconto. De
qualquer forma, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar da proposta estaria
expressamente vedada pela Lei n° 8.666/93, art. 43, §3°.
A instrução acatou apenas as justificativas que dizem respeito aos pagamentos realizados para a
revendedora TRR, inclusive o reajuste dos preços, que a encarregada da instrução entendeu tratar-se de mera
revisão, amparada por lei.
Entretanto, considerou irregular a liquidação da despesa, uma vez que as notas fiscais que dariam
suporte estavam eivadas de vícios. Essa irregularidade alcançaria apenas o José Alves Vieira Guedes e o Sr.
Batista Rego, respectivamente, ex-Prefeito e ex-Secretário Municipal de Obras.
Quanto às justificativas encaminhadas pelos supostos representantes legais da revendedora TRR, a
Unidade Técnica acolheu integralmente as justificativas do Sr. Demórgenes Martins de Oliveira (uma vez que
não mais integrava a sociedade mercantil quando dos acontecimentos em exame) e as do Sr. Nasser Abdala
Fraxe.
Parecer do Ministério Público
Após detalhado relato dos acontecimentos que originaram as supostas irregularidades (fls. 655/667),
o douto parquet especializado entendeu que a empresa TRR, ao informar que daria desconto para pagamento
à vista equivalente à inflação do período, deixou de indicar o preço à vista do produto, em contrariedade ao
item 3 do edital. Conseqüentemente, a CPL teria infringido o art. 43, incisos IV e V, da Lei n° 8.666/93.
Todavia, julgou pertinentes os argumentos de que o aumento concedido (35,72%) visou tão-somente ao
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Quanto ao recebimento do material na mesma data de emissão da nota fiscal, o membro do MPTCU
considerou as justificativas satisfatórias, o que isentaria o Sr. Renato Prestes da Silva de qualquer
responsabilidade.
Firmou o douto Procurador Ubaldo Alves Caldas a convicção de que não ficou comprovada a
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participação dos gestores da empresa IRR para a ocorrência das irregularidades apontadas (infringência dos
artigos 3°, caput, e §1°, incI, 43, incisos IV e V, da Lei n° 8.666/93 e art. 37, caput, da Constituição Federal).
Da mesma forma, entendeu o representante do MPTCU que é de dar crédito à informação do Sr.
Demórgenes Martins de Oliveira de que nem ele nem o Sr. Edinaldo Luís Gomes Barbosa (falecido) seriam
quotistas da revendedora TRR, quando das licitações realizadas pelo Município de Porto Velho.
Por fim, conclui o MP/TCU que a participação do ex-Prefeito, Sr. José Alves Vieira Guedes, em todo
o processo restringiu-se às autorizações para a abertura da licitação e para o pagamento do reajuste à TRR.
Assim, não caberia a aplicação de qualquer penalidade, relativamente a esse ponto.
3.2 - Carta-Convite n° 1-017/CPL/94
O Processo Administrativo n° 07.0065/94 trata da aquisição de 585,39 toneladas de cimento asfáltico
82.
de petróleo — CAP-20 — em 25.1.94, no valor de CR$58.928.380,53 (cinqüenta e oito milhões, novecentos
e vinte e oito mil, trezentos e oitenta cruzeiros reais e cinqüenta e três centavos), quantia paga em 28.2.94.
Na data do pagamento o valor equivalia a, aproximadamente, US$ 92,480.20 (noventa e dois mil, quatrocentos
e oitenta dólares americanos e vinte centavos).
Em linhas gerais, a SECEX/RO aponta como irregularidades o enquadramento da licitação na
83.
modalidade convite, quando deveria ter sido por tomada de preços; a expedição dos convites para quatro
empresas de um mesmo grupo econômico (TRR -- Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda.,
Navegação Equatorial Ltda., Navegação Mozcmave Ltda. e Transportadora Aquarius Lida); nota fiscal, da
TRR de Manaus, e termo de recebimento da mercadoria, pelo Município de Porto Velho, emitidos no mesmo
dia (28.2.94); informação, fornecida pela Receita Federal, que a nota fiscal n° 016394, que ampararava o
processo de liquidação da referida despesa, havia sido cancelada pelo emitente.
Sobre o Processo n° 07.0065/94, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia apontou, dentre
84.
outras, as seguintes irregularidades (fls. 519/520)
descumprimento do art. 44, § 2°, da Lei n° 8.666/93, o que caracterizaria o crime previsto no art.
91 do citado diploma legal, por direcionar o processo licitatório, referente aos Processos
Administrativos n°07-0299/93, 07-065/94 e 10-0061/95, nos quais foi vencedora a empresa 1R29.
— Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo, por meio de fraude;
descumprimento do art. 62 c/c art. 63 da Lei n° 4.320/64 por efetuar pagamentos sem a regular
liquidação da despesa no Processo Administrativo n° 07-0299/93 e 07-065/94, com pagamento
indevido de R$ 250.415,46 (duzentos e cinqüenta mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e
seis centavos);
descumprimento do art. 73, II, "a" e "b", da Lei n° 8.666/93, por não apresentar os devidos
termos de recebimento nos autos dos Processos 07-0071/94, 10-0061/95, 10-022/95, 100058/95, 07-0065/94.

•

Diante desses elementos, o ex-Prefeito José Alves Vieira Guedes foi ouvido em audiência (Oficf
85.
46/95, fls. 218/219), para apresentar razões de justificativa, dentre outras, acerca das "ilegalidades no
processo licitatório — Convite n° I-017/CPL/94 e pagamento à empresa TRR — Transporte e Revenda de
Derivados de Petróleo Ltda., vencedora da citada licitação, no valor de CRS 58.928.380,53 sem a
comprovação do efetivo recebimento do produto por parte da Prefeitura Municipal de Porto Velho, em
decorrência de fraude nos documentos apresentados como suporte da citada despesa."
O responsável procurou afastar a mencionada irregularidade sob a alegação de que o material foi
86.
devidamente recebido e aplicado nos trabalhos da avenida rio de Janeiro e Raimundo Cantuária, conforme
documentação que fez anexar (cópia do Processo n° 07.0065/94; correspondência da empresa TRR à
Secretaria Municipal de Obras e termo de recebimento do material, expedido pelos Srs. Renato Prestes da
Silva e Arnaldo Geraldo Moura (engenheiro responsável pela usina), do qual consta a ciência do Secretário
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de Obras.
87.
A SECEX/RO, em instrução de fls. 331/333, refutou as justificativas apresentadas pelo responsável:
"a - a Secretaria Municipal de Obras, ao solicitar a abertura do processo licitatório, em 21.01.94,
estimou em CR$100.663,59 o preço unitário e em CR$ 58.928.380,53 o custo total para a aquisição
das 585,39 toneladas de produtos asfálticos — CAP-20, fls. 306, conseguiu como uma precisão, até
nos centavos, acertar o preço cotado pela empresa vencedora (TRR — transporte e Revenda de
Derivados de petróleo Ltda), conforme proposta às fls. 312 e 315;
b — a empresa diz ter colocado o produto à disposição do Secretário Municipal de Obras em Porto
Velho/RO, em 25.02.94, fis 329, portanto, três dias antes da suposta Nota Fiscal/fatura n° 016.394,
emitida em Manaus/AM, em 28.02.94,11s. 322;
c — no mesmo dia em que teria havido o embarque do produto em Manaus/AM (28.02.94) 1 a
Prefeitura Municipal fez constar o seu recebimento, efetuou o pagamento e promoveu o seu regis!ro
contábil, fls. 325/327. O percurso Manaus/Porto Velho, uma distância de 900 km, por via fluvial,
não pode, em hipótese alguma, ser feito em menos de 03 dias".
88.
O Ministério Público, por sua vez, entendeu que as irregularidades ocorridas no processo licitatório
e no processo de pagamento demonstram o descaso das autoridades municipais com a aplicação dos recursos
públicos. Assim, propôs fosse estendida a audiência à Sra. Maria Marinete Francisca da Costa e aos demais
membros da CPL, aos Srs. Antônio Carlos Goldoni, Renato Prestes da Silva e empresas TRR — Transporte
e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda., Equatorial Transportes Ltda., Navegação Mozancrve Ltda. e
Transpordadora Aquarius.
89.
Os Srs. Nasser Abdala Fraxe (representante das quatro empresas que participaram do certame
licitatório), Jonathan Saul Benchimol (representante da Transportadora Aquarius Ltda., Equatorial
Transportes, Navegação Mozanave Ltda.), Ari Saul Benchimol (Equatorial Transportes), Saul Benchimol
(Navegação Mozanave Ltda.) , Edinaldo Luis Gomes Barbosa (apontado como representante legal da TRR)
e Demórgenes Martins de Oliveira (apontado como representante legal da TRR) foram ouvidos em audiência
(oficios de fls. 358/379) acerca das seguintes irregularidades, relativas ao Convite n° 1-17/CPL/94:
"a) a licitação em pauta, na modalidade de Convite, deveria ter sido elaborada na modalidade de
Tomada de Preços, em relação ao valor da proposta apresentada pela TRR — Transporte e Revenda
de Derivados de Petróleo Ltda., no valor de CR$ 58.928.380,53, em 25/01/94;
o envio do Convite a 04 (quatro) empresas: TRR - Transporte e Revenda de Derivados de
Petróleo Ltda., Equatorial transporte Ltda., Navegação Mozcmave Ltda. e Transportadom
Aquários Ltda., pertencentes ao mesmo grupo de sócios proprietários;
a emissão da Nota Fiscal n° 016394, pela TRR - Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo
Ltda., na cidade de Manaus/AM, em 28/02/94 e o recebimento da mercadoria, 585,39 toneladas
de CAP-20, no mesmo dia, pela Prefeitura de Porto Velho/RO, conforme Termo de Recebimento
assinado pelo então Secretário Municipal de Obras;
a caracterizada fraude _fiscal quando a Delegacia da Receita Federal de Manaus/AM informou
que a Nota Fiscal indicada na letra "c", emitida pela TRR, encontrava-se cancelada, a 3' e 4' vias
"em branco" e a 2' via, constante do processo, preenchida."

•

90.
Aos demais responsáveis foram expedidos oficios de idêntico teor, no que respeita ao Convite n° 117/CPL/94 .
.0 Sr. Demórgenes Martins de Oliveira, como foi colocado anteriormente (parágrafo 33), alegou,
91
no documento de fl. 524, ter se retirado da sociedade mercantil (TRR) em 1983.
O Sr. Edinaldo Luís Gomes Barbosa (TRR), segundo informação da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, faleceu.
Os Srs. Ari Saul Benchimol, Jonathan Saul Benchimol, Saul Benchimol e Nasser Abdala Fraxe, sócios
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das empresas que participaram da licitação, apresentaram as razões de justificativa de fls. 413/416, de idêntico
teor, e trouxeram, em conjunto, a documentação de fls. 416/439, oriunda da Secretaria da Receita Federal.
Argumentaram, no essencial, que a responsabilidade pela escolha da modalidade de licitação e dos licitantes
é do Poder Público. A entrega da mercadoria, em Porto Velho, na mesma data que ocorreu a emissão da nota
fiscal em Manaus, seria explicada pela existência de filial na Capital do Estado de Rondônia.
Quanto à nota fiscal cancelada, justificaram os representantes das empresas:
"d) Neste item foi colocado que a nota fiscal que acobertou a operação caracterizava fraude fiscal,
em virtude de estar cancelada as 3"e 4" vias que estavam em branco. Em relação a emissão de tal
documento não foi intenção nossa lesar o fisco federal ou estadual, o que na realidade aconteceu
foi erro em seu preenchimento, por parte do nosso funcionário. Como prova disso anexamos cópia
da autorização para a emissão do documento fiscal por parte da Secretaria da Fazenda do Estado
do Amazonas, como também cópia do auto de infração e notificação fiscal lavrado pela Delegacia
da Receita Federal de Manaus/AM, que saneou a irregularidade por nós cometida."
O Sr. Nasser Abdala Fraxe apresentou, ainda, as razões de justificativa de fls. 502/503, em razão do
Oficio da SECEX/RO n° 120/96 (fl. 492/493), que não acrescentam nenhum elemento novo aos anteriormente
apresentados pelo próprio responsável.
Os Srs. Tarcísio Batista Rego, Clóvis Pereira Aguiar, Ari Guastala, George Washington Denny,
Leomar da Silva Costa e Sra. Maria Marinete Francisca da Costa, na qualidade de integrantes da CPL,
apresentaram conjuntamente as razões de justificativa de fls. 443/447. Segundo os responsáveis, o
enquadramento incorreto na modalidade de licitação foi um mero equívoco na utilização de tabelas de limites,
mas sem nenhum prejuízo para o Poder Público, uma vez que estes variavam constantemente em função do
regime inflacionário pelo qual passava o País.
Uma vez utilizada a modalidade convite, que não exige o cadastramento dos licitantes, não poderia
a CPL inferir, sem constar em tais processos a documentação de habilitação, que as três empresas tinham um
mesmo sócio.
Quanto ao processo de pagamento do produto, limitaram-se os responsáveis a listar, em ordem
cronológica, os respectivos eventos, fazendo juntar a documentação comprobatória.
Finalmente, eximem-se os membros da CPL de qualquer responsabilidade sobre as irregularidades
que entendem ser de natureza apenas fiscal.
A Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues, membro da CPL não abrangida pelas razões
de justificativa de fls. 443/447, trouxe a declaração de fl. 477 na qual consta que a servidora do Município
encontrava-se de férias no período de 3.1.94 a 1.2.94.
Os argumentos utilizados pelo Sr. Renato Prestes Maia (chefe do NAF/SEMOB) são basicamente
os mesmos que empregou para esclarecer as irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 02-012/CPL/93,
qual sejam, a mercadoria foi colocada em disponibilidade no mesmo dia da emissão da nota fiscal, que foi
vistoriada e recebida no próprio dia e que só não foi retirada na ocasião por insuficiência do reservatório da
usina de asfalto do Município.

Análise da Unidade Técnica

•

A Assessora da SECEX/RO Valéria Cristina Gomes Ribeiro, em minudente instrução de fls. 636/652,
analisou, pontualmente, as justificativas apresentadas. Uma vez acatada as explicações do Sr. Demórgenes
Martins de Oliveira e constatado o falecimento do Sr. Edinaldo Luís Gomes Barbosa, os representantes das
empresas que participaram da licitação, na modalidade carta-convite, n°1-17/CPL/94, seriam os Srs. Nasser
Abdala Fraxe, Ari Saul Benchimol, Jonathan Saul Benchimol e Saul Benchimol, que apresentaram basicamente
as mesmas justificativas.
A Unidade Técnica acatou os argumentos desses responsáveis no que respeita às alíneas "a" a "c"
TMMF/98
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dos oficios de audiência prévia (ou seja, enquadramento incorreto da licitação e participação no certame de
empresas do mesmo grupo e emissão da nota fiscal e liberação do produto no mesmo dia). Quanto à alínea
"d" (fraude na emissão da nota fiscal 016394), conclui a diligente Assessora que restou comprovada pela
Receita Federal as irregularidades fiscais, mas a apreciação da questão não se insere no rol de atribuições desta
Corte.
Em relação às justificativas apresentadas em conjunto pelas Sra. Maria Marinete Francisca da Costa
e pelos Srs. Leomar da Silva Costa, Clovis Pereira Aguiar, Ari Guastala, George Washington Denny (Diretor
de Planejamento Urbano) Tarcísio Batista Rego (Secretário de Obras), integrantes da CPL, e Sr. Antônio
Carlos Goldoni (Secretário de Administração) a instrução considerou não justificado o enquadramento da
licitação na modalidade carta-convite, em vez de tomada de preços. Assim, cairia por terra o argumento dos
responsáveis de que é a Administração não pode ser responsabilizada por enviar convites a empresas do
mesmo grupo econômico, uma vez que essa modalidade de licitação dispensa o prévio cadastramento, o que
impediria a CPL de verificar a origem dos licitantes.
As justificativas para o fato de que o material asfáltico fora colocado à disposição do Município na
mesma data em que a nota fiscal fora emitida em Manaus foram acatadas.
E o último ponto, a suposta fraude na emissão da nota fiscal n° 016394, não foi analisado, no que
respeita à responsabilidade desses servidores, mas é de concluir que a SECEX/RO os isenta de
responsabilidade ou considera que o ato não deve ser apreciado pelo Tribunal.
As explicações da Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues foram acolhidas pela instrução.
Diante dos elementos constantes dos autos e das razões de justificativas apresentadas, a SECEX/RO
considerou que nenhuma irregularidade poderia ser imputada ao Sr. Renato Prestes da Silva.

Parecer do Ministério Público
Divergindo parcialmente da Unidade Técnica, o Ministério Público (Parecer de fls. 655/667)
vislumbrou a responsabilidade dos diversos envolvidos (sócios das empresas que participaram do Convite 1017/CPL/94, CPL e Secretário de Administração, Sr. Antônio Carlos Goldoni):

"Na verdade, parece-nos que esses sócios, juntamente com a Comissão de Licitação, participaram
de uma simulação que se iniciou com a escolha indevida da modalidade de Convite e teve como
desfecho a escolha para participar do certame de quatro empresas que têm, inclusive, um inesr.,3o
sócio. Note-se o fato de que as quatro empresas, no dia da entrega dos convites, foram
representadas por quatro pessoas diferentes, denotando o objetivo de dissimular o fato de que as
empresas praticamente tinham a mesma composição de sócios-quotistas.
Opinamos, assim, pelo encaminhamento das principais peças processuais relativa a essa licitação
ao Ministério Público Federal, ante os indícios de prática da infração penal tipificada no art. 90
da Lei n° 8.666/93 por parte dos Srs. Ari Saul Benchimol, Jonathan Saul Benchimol, Nasser Abdala
Fraxe e Saul Benchimol.
omissis
Passemos às justificativas dos membros da Comissão de Licitação, apresentada em conjunto com
as do Sr. Tarcísio Rego e com as do Sr. Antonio Carlos Goldoni (Jis. 443 a 447).
Cabe-nos destacar que o Sr Antonio Carlos Goldoni homologou o resultado da licitação por meio
do Despacho de fls. 250 do vol. II.
omissis
O envolvimento do Sr. Tarcísio Batista Rego decorre da emissão do documento de _fls. 255 do vol.
II, que atesta o recebimento do material. Assim, há que considerarmos seus argumentos tãosomente em relação à irregularidade relativa ao item "c" do ofício de audiência.
As justificativas para a falha relativa ao item "a" do ofício de audiência não devem prosperar.

TMMF/98

6Nim-

Tribunal de Contas da União

O

&nu'
enir
do Piará&
sectetátia

•
Limitam-se a sustentar que a impropriedade ocorreu por erro na utilização da tabela de valores
e que isso não trouxe prejuízo para a Administração Pública.
Entendemos que a irregularidade deve ser compreendida em conjunto com a relativa ao item "h"
da audiência, visto que ambos os atos infracionais tiveram a conseqüência de facilitar a escolha
de uma das empresas do Sr. Nasser Abdala Frare.
Inicialmente, a Comissão de Licitação simulou o erro de enquadramento nas tabelas de valores que
definiam a modalidade de licitação. Assim, definiu-se que a licitação seria pela modalidade de
convite. Em seguida, simulou a competição entre quatro empresas do ramo. Ocorre que essas
quatro empresas têm quase que os mesmos sócios, sendo que o Sr. Nasser Abdala Fraxe é
sócio/quotista de todas essas empresas.
Concluímos serem improcedentes os argumentos desses envolvidos, visto que estão restritos a
defender que a Comissão de Licitação não tinha como inferir que tais empresas tinham os mesmos
sócios. Ora, se a Comissão teve informações de que essas empresas eram do ramo, teriam também
como saber que havia essa coincidência de sócios.
Observe-se que os elementos constantes dos autos não nos permitem concluir que as empresas
Mozanave, Equatorial e Aquários são realmente do ramo. Ao examinarmos os papéis timbrados
de algumas dessas empresa, constantes das fls. 208 a 210, verificamos que apenas afirma IRR se
apresenta como revendedora de derivados de petróleo (.omissis....)
Ademais, pesa contra a tese desses envolvidos o fato de que a empresa Asfaltos Califórnia não foi
convidada para o certame.
No entanto, a evidência maior de que a Comissão de Licitação tinha conhecimento do fato de que
essas empresas tinham, senão uma mesma administração, ao menos algum administrador em
comum, está consubstanciada nas propostas da Tomada de Preços (2-012/CPL/93) objeto de
análise nesse Parecer. Tendo em vista a semelhança em .suas formas, as propostas das fls. 208 a
211 do vol II foram, evidentemente, elaboradas pela mesma ou pelas mesmas pessoas. Note-se que
as propostas da Tomada de Preços foram julgadas em data anterior a do julgamento do Convite.
Assim sendo, entendemos que esses servidores inibiram o caráter competitivo da licitação e
desacataram o Princípio da Moralidade Pública, infringindo os artigos 3°, caput e §1°, inciso I,
23, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e o art. 37, caput, da Constituição Federal, o que enseja que lhes
seja aplicada a multa a que se refere o art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92."
O Ministério Público, em linha de concordância com a Unidade Técnica, acolheu as explicações sobre
a entrega imediata do produto CAP-20, o que significa dizer que foram acatadas as justificativas de todos os
responsáveis sobre esse fato. Quanto à fraude fiscal, deixou de oferecer proposta de encaminhamento, tendo
em vista que a Receita Federal já teve ciência dos fatos.
Entretanto, o judicioso parecerista vislumbrou irregularidades também nos processos licitatórios
080/CPL/95, 1-502/CPL/94, todos na modalidade convite, tendo em vista os mesmos tipos de irregularidades,
como enquadramento em modalidade incorreta, restrição do caráter competitivo pela participação de empresas
do mesmo grupo econômico. Destarte, propôs fosse realizada nova audiência do Sr. Antônio Carlos Goldoni
(então Secretário de Administração e responsável pela homologação dos certames), Sra. Maria Marinete
Francisca da Costa e dos demais membros da CPL. Além disso, propôs a realização de diligência com fito de
identificar a composição societária das empresas Francis José Chehuan & Cia Ltda., M F.Raposo e TRR —
Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo Ltda., verificar se todas as empresas envolvidas pertencem
de comércio de produtos asfálticos e, a partir das informações obtidas, avaliar a licitude dos Convites 1044/CPL/94 e 1-502/CPL/94.

3.3 - Convites n° 1-502/CPL/94 e n° 1-080/CPL/95
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Tendo em vista proposta formulada pelo MPTCU (Parecer de fls. 655/667), a Unidade Técnica
realizou nova diligência junto às juntas comerciais de Porto Velho e Manaus, com o fito de comprovar a
composição das cotas de responsabilidades das seguintes empresas envolvidas no Convite 1-017/CPL/94
(TRR, Mozanave, Aquarius e Equatorial), nos Convites n° 1-080/CPL/95 (TRR, Aquarius e Equatorial) e
1-502/CPL/94 (Francis José Chehuan, Aquarius, Equatorial e M. E Raposo).
Segundo as informações fornecidas pelas juntas comerciais, houve várias alterações na composição
societária das empresas TRR, Mozanave, Aquarius e Equatorial ao longo do tempo, conforme o quadroresumo abaixo:

Empresa
TRR

Objetivo Social
diesel e óleo combustível

Transportadora Aquarius

transporte e revenda a retalho de . óleo
diesel e querosene iluminante

Navegação Equatorial

exploração de navegação em toda a bacia

Navegação Mozanave

M.F. Raposo
4i■

TNIMF/98

Composição Societária

transporte e revenda a retalho de óleo 3.9.79 — Edinaldo Luís Gomes Barbosa e

Demórgenes Martins de Oliveira — a
empresa foi constituída nesta data.
21.9.95 — Nasser, Jonathan e Ari — a
empresa foi extinta nesta data em Manaus
9.9.80 — Aldyr Nogueira Cajuhy e Maria
de Lourdes Cajuhy — empresa constituída
em Manaus nesta data
17.6.92 — Nasser Abdala Fraxe e Jonathan
Saul Benchimol
12.8.92 —Nasser Abdala Fraxe e Jonathan
Saul Benchirnol
21.9.95 — Nasser Abdala Fraxe, Ari Saul
Benchimol e Jonathan Saul Benchimol —
extinção em Manaus e Sr. Nasser assume
responsabilidade pelo ativo e passivo
22.9.97 — Saul Benchimol, Ari Saul
Benchimol, Jonathan Saul Benchimol e
Nasser Abdala Fraxe;
17.4.95 - Ari Saul Benchimol, Jonathan
Saul Benchimol e Nasser Abdala Fraxe

amazônica, transporte aquaviário de
cargas secas, minerais, produtos
químicos, petróleo e seus derivados,
máquinas e equipamentos, transporte
rodofiuviais, transportes rodoviários,
agenciamento de cargas aéreas e
atividades correlatas
27.9.67 — Mozart Silveira de Araújo,
sem informação
Manoel Saraiva de Araújo Filho, Lê& São
Thiago de Araújo, Ademar Silveira de
Araújo
2.5.94 — Ari Saul Benchimol, Jonathan
Benchimol, Saul Benchimol, Nasser
Abdala Fraxe
26.12.95 — Ari Saul Benchirnol, Jonathan
Benchimol, Saul Benchimol, Nasser
Abdala Fraxe — a empresa foi, nesta data,
incorporada à empresa Equatorial
Comércio de compra e venda de 6.3.94 - João Mendes da Fonseca,
combustíveis lubrificantes, exploração de Ocirema, Alvarez Fonseca, Maria da
transporte aquaviário de passageiros e Conceição Alvarez silva
cargas
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Francis José Chehuan & Cia Transporte marítimo, fluvial e terrestre de 2.5.95 — Francis José Chehuan, Nayle
petróleo e seus derivados, cargas em geral Mansour
Chehuan
para o sistema roll off

Chehuan,

Júlia

Abrahim

-

Concomitantemente às diligências, foi realizada nova audiência prévia dos responsáveis Maria
114.
Marinete Francisca da Costa (Oficios n° 243/97 e n° 252/97, fls. 684/685 e 700/701), Antônio Carlos Goldoni
(Oficios n° 244/97 e n° 251/97, fls. 686/687 e 698/699), Tarcísio Batista Rego (Oficios n° 239/97 e n° 245,
fls. 676/677 e 688/689), George Washington Denny (Oficios n° 240/97 e n° 246, fls. 670/671 e 690/691),
Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues (Oficios n° 238/97 e n° 247/97, fls. 674/675 e 692/693), Ari
Guastala (Oficio n° 242/97 e 248/97, fls. 682/683 e 694/695) e Leomar da Silva Costa (Oficio n° 241/97 e n°
249/97, fls. 680/681 e 696/697), com o fito de esclarecer a realização do Convite n° 1-502/CP1/94, quando
o correto seria a adoção da modalidade tomada de preços. Ressalte-se que os oficios enviados ao Sr. Antônio
Carlos Goldoni (Oficios n° 244/97 e n° 251/97) não esclarecem em qual ou quais licitações teriam ocorrido
as irregularidades.
As razões de justificativas dos responsáveis de fls. 721/722 e 723/724, apresentadas em conjunto
115.
pelos responsáveis — exceto pela Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues — são basicamente as
mesmas trazidas em relação ao Convite n° 1-17/CPL/94, ou seja, de que houve um equívoco quando do
enquadramento da modalidade de licitação e que a modalidade carta-convite não exige o prévio cadastramento
dos licitantes, o que fez com que a CPL não percebesse que os licitantes pertenciam ao mesmo grupo
econômico.
A Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues, por seu turno, procurou minimizar sua
116.
participação na CPL, sob os argumentos de que:
teria participado apenas dos certames realizados na modalidade concorrência e nunca daqueles
realizados na modalidade de carta-convite;
teria permanecido na função, de fato, por apenas duas semanas, pois teria sido substituída pelo
Sr. Nery Alvarenga, assessor jurídico, embora inexista portaria que corrobore o afirmado;
esteve internada em 19.10.94 e 22.11.94, razão pela qual não teria participado do convite n° 1502/CPL/94, datado de 26.10.94;
teria se ausentado do Estado entre 5.1 a 5.3.95 para tratamento médico, o que teria impedido sua
participação no Convite n° 1-080/CPL/95.
Para comprovar suas explicações, fez juntar o ofício de fl. 764 e o atestado de fl. 765. Este último,
117.
assinado pelo neurocirurgião Alexandre Leite de Carvalho, que declara que a paciente esteve em tratamento
ambulatorial no período de 5.10.94 a 3.1.95 e internada no Hospital A.M.E. em 19.10.94 e 22.11.94. Já o
Oficio n° 169/PGM/95 é o expediente pelo meio do qual o Procurador-Geral do Município apresenta ao então
Secretário de Administração, Sr. Antônio Carlos Goldoni, o Sr. Nery Alvarenga para prestar assessoria jurídica
à Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Análise da SECEX
118.
Diante dos dados obtidos por meio das diligências realizadas, a SECEX/RO, na minudente instrução
a cargo da Assessora Valéria Cristina Gomes Ribeiro, propõe, preliminarmente, a realização de audiência da
Comissão de Licitação e do ex-Secretário Municipal de Administração, Antônio Carlos Goldoni, acerca da
participação das empresas Transportadora Aquarius e M.F. Raposo em licitações (Convites n° 1-044/CPL/94
e 1-502/CPL/94) não relacionadas com seu ramo de atuação.
Da mesma forma que no Convite 1-17/CPL/94, a Unidade Técnica entendeu que não restou
119.
justificado o erro no enquadramento da modalidade de licitação e a restrição do caráter competitivo do
certame:
"Nesse caso, portanto, o fato de utilizar-se a modalidade de certame errônea restringiu a
TMMF/98
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competitividade, visto que possíveis outras concorrentes deixaram de participar dessa licitação,
provavelmente por não terem dela tomado conhecimento, dado a inexistência de publicação. Assim,
o artigo 3° "caput", bem como seu § 1°, inciso 1, da Lei n°8.666/93 não foi devidamente cumprido,
não obstante o disposto pelos responsáveis em suas alegações, dado que tendo havido restrição da
competitividade a finalidade do ato administrativo em questão não foi alcançada."
Quanto às razões de justificativa da Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues, concluiu a
Unidade Técnica que, em nenhum momento, a responsável fez prova de sua alegada exígua participação na
Comissão de Licitação.
Uma vez que o atestado trazido indica que a servidora encontrava-se internada em 19.10.94 e
22.11.94, nada comprova, no entender da SECEX/RO, que a responsável não tenha atuado no Convite n° 1502/CPL/94, em 26.10.94. Também careceria de comprovação a afirmativa de que, entre 5.1.95 e 5.3.95, a
responsável estaria em tratamento médico na cidade de João Pessoa/PB e, conseqüentemente, não teria
participação no Convite n° 1-080/CPL/95.

•

Parecer do Ministério Público
O Ministério Público, em parecer de fls. 780/781, inicialmente discorda da proposta de audiênLa
formulada pela SECEX/RO, por entender que, uma vez que o ramo de atuação da Transportadora Aquarius
e M.F. Raposo se assemelha ao de transporte de derivados de petróleo em geral e que a modalidade convite
não exige o prévio cadastramento, não fica comprado o dolo da Comissão de Licitação.
No mais, o Ministério Público, em linha de concordância com a Unidade Técnica, entendeu que os
responsáveis ouvidos em audiência não lograram afastar as irregularidades a eles imputadas.

3.4 — Propostas de Encaminhamento
Unidade Técnica
124.

gi
k)

A zelosa, diante do exposto, propôs:
"I) preliminarmente, com fulcro nos artigos 10. $ 1° e 11, da Lei n° 8.443/92 c/c o artigo 152, $
1° do Regimento Interno/TCU, seja promovida:
audiência da Comissão de Licitação acerca da participação, nos Convites n° 1-044/CPL/94 e
n° 1-502/CPL/94, das empresas Transportadora Aquárius e M E Raposo, não pertencentes ao
ramo de atividade relacionado com o objeto daqueles, bem como a homologação deste à
primeira nos dois certames, em desacordo com o contido no § 3° do artigo 22, da Lei n°
8 . 666/93.
audiência do Sr. Antônio Carlos Goldoni, ex-Secretário Municipal de Administração, CICere:
da participação, nos Convites n° 1-044/CPL/94 e n° 1-502/CPL/94, das empresas
Transportadora Aquárius e M. F. Raposo, não pertencentes ao ramo de atividade relacionado
com o objeto daqueles, bem como a homologação deste à primeira nos dois certames, em
desacordo com o contido no § 3° do artigo 22, da Lei n°8.666/93.
II) quando do julgamento do mérito:
conhecida a presente denúncia, dado que a mesma preenche os requisitos e formalidades
prescritas no "capar do art. 213, do Regimento Interno/TCU;
aplicada a multa prevista no inciso II do artigo 58 da Lei n° 8.443/92 c/c inciso II do artigo
220 do Regimento Interno/TCU ao:
b. 1) ex-Prefeito Municipal de Porto Velho/RO, Senhor José Alves Vieira Guedes:
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017/CPL/94.
ao ex-Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, Senhor
Tarcísio Batista Rego pelo pagamento realizado à empresa TRR - Transporte e Revenda de
Derivados de Petróleo Ltda., frente à emissão das Notas Fiscais n°016075 e 016078, quando cs
mesmas apontavam erro de preenchimento;
aos membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, Senhora
Maria Marinete Francisca da Costa e Senhores. Clovis Pereira Aguiar, Ari Guastala e Leomar da
Silva Costa:
c.3. 1.) pela realização do Convite n° 1-17/CPL/94 quando a modalidade correta de licitação seria
a Tomada de Preço; e
c.3.2.) pelo envio de convites a 04 (quatro) empresas (TRR, Equatorial, Mozanave e Aquárius)
pertencentes ao mesmo grupo de sócios proprietários, quando da realização do Convite n° 1017 /CP L/94 .
4) ao ex-Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO,
Senhor Antônio Carlos Goldoni pelo envio de convites a 04 (quatro) empresas (TRR, Equatorial,
Mozanave e Aquárius) pertencentes ao mesmo grupo de sócios proprietários.
d - retirada da chancela de sigilo que recai sobre os autos;
e — dada ciência da deliberação adotada à denunciante.
f— dada ciência da deliberação adotada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre aquela Casa de Contas e o Tribunal de Contas
da União."

Ministério Público
125.

O Ministério Público manifestou sua anuência à propostas formuladas pela Unidade Técnica, exceto

quanto:

126.

TMMF/98

a) às audiências indicadas no item I (fl. 776), que não devem ser acolhidas;
às irregularidades indicadas nos itens b.1.2, b.1.3, c.1.2 e c.1.3, que não devem ser imputadas ao
Sr. José Alves Vieira Guedes;
ao item b.2, que deve passar a contemplar também o nome do Sr. George Washington Denny;
Adicionalmente, aquele parquet especializado propôs:
o encaminhamento à Procuradoria da República no Estado de Rondônia das principais peças dos
autos relativas à concorrência pública n° 3-006/CPL-94, pareceres e instruções, além da decisão
que vier a ser proferida, acompanhada de Relatório e Voto que a fundamentaram, tendo em vista
a infringência do art. 93 da Lei n° 8.666/93 por parte do Sr. José Alves Vieira Guedes e dos
administradores da Construtora Norberto Ode brecht S.A e PLANURB- Planejamento e
Construções Lida;
o encaminhamento à Procuradoria da República no Estado de Rondônia das principais peças dos
autos relativas ao Convite n° 1-017/CPL/94, pareceres e instruções, além da decisão que vier a
ser proferida, acompanhada de Relatório e Voto que a fundamentaram, tendo em vista a
infringência dos arts. 90 e 93 da Lei n° 8.666/93 por parte dos Srs. Antônio Carlos Goldoni,
Maria Marinete Francisca da Costa, George Washington Denny, Clóvis Pereira Aguiar, Ari
Guastala, Leomar da Silva Costa, bem como dos Srs. Ari Saul Benchimol, Jonathan Saul
Benchimol, Nasser Abdala Fraxe e Saul Benchimol, na qualidade de adminstradores e quotista
das empresa TRR — Transporte e Revenda de Derivados de Petróleo, Equatorial Transportes
Ltda., Navegação Mozanave Ltda. e Transportadora Aquarius Ltda.
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De início, cabe ressaltar que a Denúncia ora em exame diz respeito à aplicação de grande soma de
recursos federais, totalizando o valor estimado de US$1,817,768.17 (um milhão, oitocentos e dezessete mil,
setecentos e sessenta e oito dólares americanos e dezessete centavos) — cotação da moeda (preço venda no
mercado flutuante - fonte: Banco Central do Brasil) em 30.8.93, 29.9.93, 29.11.93 e 14.1.94 (dias que foram
feitas as respectivas ordens bancárias). A verba em questão deveria ter sido integralmente utilizada na
pavimentação de, aproximadamente, 7 km de vias do Município de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Não obstante o grande volume de informações e documentos carreados aos autos, algumas das
graves irregularidades apontadas nos pareceres precedentes necessitam de maiores investigações, a fim de
tornar viável a cominação de multa a um ou outro responsável.
A par disso, não estou plenamente convencido da inexistência de débito, conclusão a que chegou o
douto representante do MP/TCU. Inúmeros são os indícios de irregularidade na aplicação dos recursos
federais e o acatamento de algumas propostas de encaminhamento poderia revelar-se precipitado.
Nessa linha de raciocínio, é ilustrativo o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
sobre as obras objeto da Portaria M1R n° 402, de 18.8.93. Dentre outras irregularidades, aquela Corte de
Contas apontou prática de superfaturamento de preços quando da contratação dos serviços, objeto do contato
n° 075/PMG/93, cujo excesso faturado teria importado em R$ 519.442,87 (quinhentos e dezenove mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e o reconhecimento e pagamento de medições
em desacordo com o cronograma de pagamentos.
Outro ponto não devidamente esclarecido que me conduziu à convicção de existência de débito
refere-se à aquisição de material asfáltico, CAP-20 e CM-30. Em primeiro lugar, entendo que não ficou
efetivamente comprovada a efetiva entrega do material. Alegam os responsáveis que os produtos foram
colocados à disposição do Município em 4.2.94 (Tomada de Preços n° 02-012/CPL/93). Na mesma data o Sr.
Renato Prestes da Silva teria realizado a conferência e assinado o termo de recebimento. Entretanto, o material
só teria sido entregue à medida que o Município solicitasse, uma vez que a capacidade da usina de asfalto da
Prefeitura era limitada.
Essa mesma explicação foi dada em todos os processos, aqui examinados, que tratam da aquisição
de material asfáltico. Lícito é inferir que, de fato, o produto não foi entregue na data indicada nos termos de
aceitação, documento que passa a não ter mais valor probante.
O próprio edital da Tomada de Preços n° 02-012/CPL/93 em seu subitem 7.8 (fl. 203, vol. II),
estabelece que "este material licitado deverá permanecer no comboio transportador, no pátio da usina de
asfalto da Prefeitura, até sua total utilização e sem ônus para esta administração".Diante disso, não fica
claro por que o material não foi efetivamente entregue no pátio da usina, como previa o edital. A menos, claro,
que a área disponível não comportasse o estacionamento do comboio transportador. Mas o que foi dito é que
"todo o material licitado encontrava-se depositado nas dependências do terminal da empresa, onde foi
transportado gradativamente às dependências da Usina por insuficiência de tanques reservatórios próprios
acondicionados." Ora, diante dos termos do edital, a insuficiência de tanques reservatórios não impediria a
entrega imediata dos produtos, uma vez que continuariam acondicionados nos comboios do fornecedor. Além
disso, as notícias de que as obras não foram executadas indicam justamente que o material não teria sido, de
fato, entregue.
Também não está devidamente comprovado que os Convites n° 1-502/CPL/94 e n° 1-080/CPL/95
digam respeito aos recursos repassados por meio da Portaria MIR n° 402/93, uma vez que foram realizados
posteriormente à prestação de contas. Em 28.3.94, a Administração de Porto Velho remetia a prestação de
contas do convênio em tela (fls. 102/165, vol. I), na qual constava que "além dos serviços de engenharia
previstos e executados em conformidade com o Plano de Trabalho proposto e objeto desta prestação de
contas" teria adquirido materiais (areia lavada, brita, pedrisco, emulsão RL I .C, cimento asfáltico de
TM MF/9 8
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petróleo — CAP-20 — e asfalto diluído - CM-30) com o objetivo de pavimentar a Rua Raimundo Cantuária
e parte da Av. Rio de Janeiro onde os serviços de drenagem foram executados " . Ressalte-se que a prestação
de contas noticiou a aquisição de 1.385,39 t de CAP-20 e 200 t de CM-30, que é o volume correspondente
à Tomada de Preços n° 02-012/CPL/93 (800 t de CAP-20 e 200 t de CM-30) e Convite n° 1-017/CPL/94
(585,39 t de CAP-20). Logo, os Convites n° 1-502/CPL/94 e 1-080/CPL/95, que datam, respectivamente, de
26.10.94 e 22.2.95, são ineptos para comprovar a aplicação dos recursos recebidos.
Também está a merecer maior análise a alteração dos preços dos produtos CAP-20 e CM-30.
Entendeu o Ministério Público e a Unidade Técnica que o reajuste de 35,7% concedido pelo Município à
transportadora TRR é justificado pela necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
tendo em vista a elevação dos preços dos combustíveis (Portarias MF n° 45/94 e n° 67/94). Tal justificativa
é aceitável se ficar comprovado que o preço cotado pelo licitante declarado vencedor era compatível com o
valor de mercado, ou seja, que não imbutia expectativa de inflação. Ainda assim, o parâmetro não deveria ser
a variação dos preços dos combustíveis e sim do material asfáltico. Ressalte-se que os documentos anexados
pelo ex-Prefeito, Sr. José Alves Vieira Guedes (fls. 294/295 e 297/304), contêm informações relativas a
combustíveis (gasolina e diesel) e não tratam de material asfáltico.
Os preços cotados pela empresa TRR eram aparentemente (porque não dispomos de informações
sobre o valor do frete Manaus/Porto Velho e do ICMS) muito superiores aos valores fixados pelo Ministério
da Fazenda. Para se ter uma noção dessa diferença, consultei as portarias que reajustaram os derivados de
petróleo. Entretanto, o critério de classificação do material asfáltico utilizado pelo então Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC) vale-se do grau de penetração, ao passo que o produto CAP-20 utiliza o
critério de viscosidade. Por isso, para fins de comparação de preços, deve ser utilizado o CAP-50/60, que,
segundo informações obtidas junto à Petrobrás, é o produto cujas características mais se assemelham ao
CAP-20.

Produto
P roposta da revendedora TRR
ortaria no 12, de 10.1.94

ortana n° 47, de 25.1.94
°daria n" 67, de 7.2.94

CAP 20
CR$74.170,05
CR$ 30.543,70 CAP 50/60
CR$ 36.847,90 CAP 50/60
CR$ 42.927,80 CAP 50/60

"Sobrepreço" CM 30
143%
101%
73%

CR$ 100.079,17
CR$ 41.476,90
CR$ 50.037,70
CR$ 58.293,90

"Sobrepreço"
141%
100%
72%

A análise da tabela acima indica que os valores inicialmente cotados eram em muito superiores aos
valores fixados em tabela. Entretanto, uma vez que não se dispõe de informações sobre o valor do frete, não
é possível inferir que se os preços cotados já embutiam expectativa de inflação, o que, caso confirmado,
demonstraria que o reajuste de 35,7% concedido pelo Município foi indevido. Para isso, será necessário obter
informações confiáveis sobre o valor médio do frete, por via fluvial, Manaus/Porto Velho, uma vez que, àquela
época, não eram controlados pelo governo. Sobre o valor total (valor de tabela + frete), deve ser aplicada a
alíquota ad valorem do ICMS, para, aí sim, comparar o valor cotado com o preço de tabela do produto,
vigente em 8.2.94, de modo a verificar a necessidade de conceder o reajuste pleiteado. Entendo que essa tarefa
pode ser delegada à SECEX/RO, no momento apropriado. Somente com a elucidação destes pontos é que será
legítimo perquirir se o art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 tem aplicabilidade na espécie
Diante dessas elementos, da informação de que uma das notas fiscais foi cancelada pelo emitente
(parágrafo 48 do Relatório) — fato que precisa ser avaliado com maior profundidade - e tendo em vista que
os documentos trazidos não comprovam, sequer formalmente, a entrega dos produtos asfálticos, entendo que
a matéria não deve ser esgotada nesta Decisão, razão pela qual deixo de propor qualquer sanção àqueles que
firmaram os documentos de recebimento dos produtos asfálticos sem que esses tivessem sido efetivamente
entregues naquela oportunidade.
Ainda quanto às licitações para a aquisição de material asfáltico, as falhas apontadas são graves, mas
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entendo, em linha de concordância com o Ministério Público, que não há elementos suficientes nestes autos
para estender a responsabilidade ao então Prefeito, remanescendo a responsabilidade apenas dos membros da
CPL.
Curioso notar que os membros da CPL tentaram argumentar que a escolha da modalidade convite,
no lugar da tomada de preço, se deveu a erro no manuseio das tabelas, que eram constantemente alteradas em
virtude do processo inflacionário. Ora, a alteração freqüente das tabelas poderia justificar a situação oposta,
na qual é usada a modalidade tomada de preços em vez de carta-convite, por falta de atualização dos
respectivos limites. Assim, comungo do entendimento de que a adoção da modalidade errada de licitação foi
fundamental para permitir a escolha de licitantes pertencentes ao mesmo grupo econômico sem,
aparentemente, comprometer a CPL, uma vez que a modalidade carta-convite não exigiria a prévia consulta
ao cadastro. Entretanto, ainda que, por hipótese, fosse aceita a tese de erro, ainda assim a CPL não poderia
invocar o desconhecimento da composição societária das empresas TRR, Equatorial e Mozanave, uma vez
que, ainda em janeiro de 1994, realizou-se a Tomada de Preços 02-012/CPL/93, licitação da qual essas
mesmas empresas participaram.
O Ministério Público entendeu, no Parecer de fls:655/667, que a responsabilidade do Secretário de
Obras, Sr. Tarcísio Batista Rego deve ser limitada à certificação de recebimento do material asfáltico. Data
venia, penso que, até prova em contrário, o responsável responde solidariamente com a CPL pelos atos
praticados dentro do processo de licitação, uma vez que a Portaria n° 923/SEMAD (fl. 28), de 11.6.93,
designou-o membro-assistente da referida comissão, juntamente com o Sr. George Washington Denny
(Engenheiro Eletricista) e Sra. Verônica Maria Coutinho da Silva Rodrigues (Bacharel em Ciências Jurídicas).
Não é por outro motivo que suas razões de justificativa foram apresentadas juntamente com as dos demais
membros da CPL.
A Sra. Verônica Rodrigues, por sua vez, alega não ter tido nenhuma participação nos processos
licitatórios relativos à compra de material asfáltico. A Unidade Técnica considerou comprovada a nãoparticipação da responsável na Tomada de Preços 02-012/CPL/93 e Convite 1-017/CPL/94, uma vez que a
Sra. Verônica Rodrigues encontrava-se em gozo de férias. Entretanto, quanto aos Convites 1-502/CPL/94 e
1-080/CPL/95, a SECEX/RO entendeu que a responsável não logrou comprovar sua não participação naqueles
certames.
Uma vez que os Convites 1-502/CPL/94 e 1-080/CPL/95 não estão sendo considerados para fins de
comprovação da aplicação dos recursos repassados por força da Portaria MIR n° 402/93, não persiste razão
para aplicar multa à Sra. Verônica Rodrigues. Na eventualidade de esses certames virem a ser considerados
para fins de prestação de contas dos recursos federais repassados, julgo prudente uma análise mais detida da
questão, pois a documentação trazida não demonstra a participação direta da responsável. Não poderia ser
afastada, contudo, a possibilidade de a responsável ter atuado como consultora para assuntos jurídicos.
Outro ponto que merece destaque refere-se à contração da Construtora Norberto Odebrecht , em
detrimento da construtora Planurb (Concorrência n°. o Município de Porto Velho valeu-se de uma licitação
realizada em 1989, na qual o único participante foi a Norberto Odebrecht, para executar obras previstas na
Portaria MIR n° 402/93. Além disso, o objeto licitado não coincidia com as obras para as quais a Portaria MEIR
n° 402/93 havia destinado recursos.
Para melhor compreensão, a tabela a seguir demonstra a diferença entre o objeto da Portaria MIR
n° 402/93, o objeto licitado com a Construtora Norberto Odebrecht, o objeto pactuado com esta empresa após
os termos aditivos e a prestação de contas.
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Concorrência n° 3-001/CPL/89

Contrato

Prestação de Contas

•
Portaria MIR n° 402/93

Objeto
execução de obras civis, c/
fornecimento de material, na
avenidas Guaporé, Rio Madeira,
gov. Jorge Teixeira (entre a
Rodovia BR-364 e av. Costa e
Silva), av. Costa e Silva (entre av.
Gov. Jorge Teixeira e Guaporé)
execução de obras civis na r.
Raimundo Cantuária (entre av.
Guaporé e av. Rio Madeira) — 7
medições pagas - e av. Rio de
Janeiro (entre av. das Nações e
Guaporé) — 2 medições pagas

Raimundo
da r.
drenagem
Cantuária (trechos compreendidos
entre rua Rio Madeira e rua 07;
entre avenida Rio Madeira e rua
Roberto Souza — 299m;
cruzamento da av. Venezuela - 75
m)
drenagem da av. Rio de Janeiro
(trechos compreendidos entre a r.
Eduardo Silva e r. Agenor de
Carvalho - 300 m; entre r. Panamá
e r. Roberto Souza —190 m;
cruzamentos com as ruas Capitão
Esron Menezes, Marechal Deodoro
e Joaquim Nabuco)
execução de obras civis na rua
Raimundo Cantuária (entre av.
Mamoré e Rio Madeira), av. Rio de
Janeiro (entre av. Gov . Jorge
Teixeira e av. Guaporé) e acesso
principal da cidade (entre av. Gov .
Jorge Teixeira e BR 364 — "Trevo
do Roque")

Trecho coincidente c/ Portaria
nenhum

r. Raimundo Cantuária (entre av.
Guaporé e av. Rio Madeira, ou seja
foi excluído o trecho entre av.
Guaporé e av. Mamoré);
toda a obra contratada para a av.
Rio de Janeiro (uma vez que a av.
Gov. Jorge Teixeira e av. das
Nações se interceptam nesse
ponto).
uma vez que a r. 7 não intercepta a
r. Raimundo Cantuária, não é
possível saber a qual trecho se
refere a prestação de contas (talvez
se refira ao trecho Rio Madeira/r.
17);
drenagem da av. Rio de Janeiro,
nos trechos R. Eduardo Silva/
Carvalho,
Agenor
de
Panamá/Roberto de Souza.

_

Como pode ser visto, o contrato originalmente celebrado entre o Município e a Norberto Ode brecht
20
foi completamente alterado quando da execução das obras. Inicialmente cuidava da realização de obras de
infra-estrutura viária nas avenidas Guaporé, Rio Madeira, Jorge Teixeira (entre BR 364 e avenida Costa e
Silva), Costa e Silva (entre avenidas Jorge Teixeira e Guaporé). O Plano de Trabalho previa a execução de
obras na rua Raimundo Cantuária (entre as avenidas Mamoré e Rio Madeira), na rua Rio de Janeiro (entre as
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avenidas Governador Jorge Teixeira e Guaporé) e no acesso principal à cidade (BR 364, sentido Porto VelhoCuiabá). O argumento do ex-Prefeito de que as alterações encontram respaldo no art. 65 da Lei n° 8.666/93
é totalmente descabido. Parece-me evidente a intenção da Administração local de beneficiar a empreiteira
Norberto Odebrecht.
Todavia, tenho que dissentir do MP/TCU quando afirma que o ex-Prefeito, em conjunto com os
representantes das construtoras Norberto Ode brecht e Planurb incorreram na prática do crime previsto no art.
93 da Lei n° 8.666/93, pois a abertura das propostas relativas à Concorrência n° 3-006/CPL-93 ocorreu em
16.6.93, portanto, antes do início da vigência do novo diploma das licitações públicas (21.6.93). Mesmo
considerando que a homologação da licitação se deu em 8.7.93 (fl. 44), o art. 121 da Lei n° 8.666/93 restringe
a aplicação dessa lei às licitações instauradas após sua vigência. Uma vez que o Decreto-lei n° 2.300/86 (ou
qualquer outra norma legal) não previa esse tipo penal, não há falar em crime (nullum crimen, nulla poena
sine lege).
Ainda que a Lei n° 8.666/93 silenciasse sobre o início de sua vigência, claro está que a conduta
reprovada pelo MP/TCU (possível conluio com objetivo de impedir, perturbar ou fraudar a realização de
qualquer ato de procedimento licitatório) não pode ser alcançada pelo tipo penal introduzido pelo art. 93, uma
vez que os atos foram praticados em momento anterior.
O Secretário de Planejamento, por sua vez, afirmou na prestação de contas (fls. 102/104, vol. I) que
teriam sido realizadas apenas obras de drenagem em alguns trechos abrangidos pelo Plano de Trabalho (além
de alguns não previstos). De acordo com a prestação de contas, alguns trechos previstos no PT não tiveram
nenhum tipo de obra. Para se ter uma idéia, a maior parte da av. Rio de Janeiro, no trecho Gov. Jorge
Teixeira/Guaporé, não teria sido sequer drenada.
Contudo, segundo a prestação de contas, a aquisição de material asfáltico permitiria a pavimentação
das ruas Raimundo Cantuária e Rio de Janeiro, numa extensão superior à prevista no PT.
Cotejando as informações fornecidas pelo próprio responsável, na prestação de contas, com o Plano
de Trabalho, é fácil observar que as metas pactuadas nem de longe foram atingidas. Apenas o serviço de
drenagem, em extensão inferior à prevista, teria sido executado. O restante dos recursos teria sido destinado
à aquisição de material asfáltico, o que permitiria, segundo informações da Prefeitura, a pavimentação de 7,6
km, extensão superior à inicialmente prevista (7,05 km).
Na verdade, as obras de drenagem, que constituem apenas uma parcela das obras civis, não foram
executadas em toda extensão prevista. Além disso, as informações prestadas pela administração municipal são
incoerentes. Foi informada a drenagem do trecho da rua Raimundo Cantuária entre a rua 7 e a rua Rio
Madeira. Ora, esse trecho pertence à rua Rio de Janeiro e excluiria outros (Eduardo Silva/Agenor de Carvalho
os cruzamentos supracitados). Logo, é de concluir que a prestação de contas não indicou, com precisão, em
qual trecho da rua Raimundo Cantuária teriam sido executadas as obras de drenagem.
27. Não estou de todo convencido do possível preterimento da empresa Planurb, uma vez que não é
possível vincular o edital da Concorrência Pública n° 3-006/CPL/93 (que é extremamente genérico (fl. 27) e
não descreve com exatidão o objeto da licitação) ao Plano de Trabalho. O próprio Tribunal de Contas do
Estado observou esse fato no relatório que nos foi enviado (parágrafo 34, item 1, do Relatório). Além disso,
Edital previa execução de obras em vários bairros (Areal, Mocambo, Santa Bárbara, Mato Grosso,
Tucumanzal e Tupi), e não apenas na região descrita na Portaria MIR n° 402/93. Ressalte-se que a
Concorrência n° 3-006/CPL/93 apresenta graves indícios de irregularidades, como bem apontou o relatório
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Basta lembrar que, após a celebração do contrato (9.11.93),
foi solicitado, por meio do Oficio n° 865/GP-93, de 17.11.93 um desconto de 30%, que foi imediatamente
aceito pela Planurb, em troca da redução dos prazos de processamento do pagamento das medições (fl. 57).
Ora, uma redução dessa ordem está a indicar que os preços inicialmente quotados eram superfaturados.
Diante de todos esses elementos, seria inevitável a necessidade de instauração de tomada de contas
28.
especial. Todavia, a Decisão n° 668/97-Plenário já havia determinado ao Ministério da Administração e
Reforma do Estado a instauração de TCE concernente à aplicação dos recursos repassados, dentre outros, por
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meio da Portaria MIR n° 402/93, objeto da presente denúncia.
Destarte, entendo conveniente encaminhar cópia destes autos ao referido Ministério, por intermédio
29.
da Secretaria de Controle Interno, para subsidiar a instrução da TCE que vier a ser instaurada.
Por fim, tendo em vista a instauração de TCE, julgo inoportuna a aplicação de multa aos responsáveis
30
no atual momento processual.
Ante todo o exposto, e com as vênias de estilo por discordar parcialmente dos pareceres precedentes,
VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação do Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 9 de setembro de 1998.
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DECISÃO N2 615 /98 - TCU - P1 enãr i o
Processo n2 TC-006.591/95-7
Classe de Assunto: VII — Denúncia
Responsável: José Alves Vieira Guedes e outros
Entidade: Município de Porto Velho/R0
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/RO
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da presente Denúncia, por preencher os requisitos do art. 53 da Lei n° 8.443/92 c/c art.
213 do Regimento Interno para, no mérito, julgá-la procedente;
8.2 — encaminhar cópia destes autos ao Ministério da Administração e Reforma do Estado, por
intermédio da Secretaria de Controle Interno, para subsidiar a instauração da Tomada de Contas Especial dos
recursos transferidos pelo extinto Ministério da Integração Regional ao Município de Porto Velho, por meio
da Portaria n° 402/93, determinada pela Decisão Plenária n° 668/97;
8.3 — determinar à SECEX/RO que acompanhea medida prevista no subitem 8.2;
8.4 — determinar ajuntada destes autos à Tomada de Contas Especial que vier a ser instaurada;
8.5 — retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos;
8.6 — encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia;
8.7 — encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, à
Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para as providências cabíveis na espécie;
8.8 — dar ciência desta Decisão ao denunciante.
9. Ata n° 36/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 09/09/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

,

HOMERO SANTOS
Presidente

Z LER
Ministro-Relator
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