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ATA N° 43, DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto
de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton
Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do
Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência dos Ministros Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, em missão oficial deste Tribunal no exterior, e Bento José Bugarin, por motivo de férias
(Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, incisos I, alíneas a e
b)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 42, da Sessão Ordinária realizada em 14 de outubro
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).
MISSÃO OFICIAL EM WASHINGTON E CARACAS
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero dos Santos
"Senhores Ministros
Senhor Procurador-Geral,
Informo a Vossas Excelências que no período de 08 a 16 de outubro cumpri missão oficial
em Washington, onde participei da XIII Reunião do Consórcio Internacional de Administração Financeira
Governamental, e na Venezuela, onde estive representando o Tribunal durante a VIII Assembléia-Geral da
OLACEFS. Acompanharam-me o Secretário-Geral de Administração, Dr. Antonio José Ferreira da
Trindade, o Secretário da SECEX — Minas Gerais, Dr. Élsio Jeová dos Santos, e o Assessor de Relações
Internacionais, Sergio Freitas de Almeida.
O Consórcio Internacional é uma organização sem fins lucrativos que atua como fórum de
discussões de temas ligados à gestão financeira no setor público e promove a adoção de melhores técnicas
e princípios de administração financeira em todo o mundo. É integrado por entidades fiscalizadoras
superiores, organizações internacionais, universidades e técnicos. Ao longo dos vinte anos de sua criação
tem organizado conferências, editado normas, manuais e texto técnicos destinados a instituições
governamentais.
Esta foi a primeira reunião de que participei, na qualidade de membro do seu Conselho
Diretor, função para a qual fui honrosamente convidado a integrar por indicação do Dr. Victor Enrique
Caso-Lay, Presidente da OLACEFS, organização que também é membro da Consórcio.
Foram conferencistas os Srs. Kenneth Dye, Presidente da empresa de consultoria Cowater e
ex-Auditor-Geral do Canadá, Antonio Sanchez de Lozada, ex-Controlador-Geral e ex-Ministro da
Fazenda da Bolívia, José Alejandro Arévalo, Presidente do Banco Centro-Americano para Integração
Econômico e ex-Ministro da Economia da Guatemala, Alberto Arolfo, ex-Contador Geral da Argentina,
dirigentes da Controladoria Geral dos Estados Unidos, das Auditorias-Gerais do Canadá e da índia, do
Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, representantes do Tesouro americano, do
Governo de Washington D.C. e professores da Universidade da Flórida.
As apresentações concentraram-se nos desafios que se apresentam para a administração
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financeira governamental e para a sua fiscalização nos próximos anos. O uso crescente de tecnologia da
informação, a internacionalização das transações comerciais e financeiras, a crescente simplificação de
operações financeiras e o aumento da velocidade e do fluxo dessas transações, tornam as tarefas de
administrar e de controlar cada vez mais complexas e exigem o uso de ferramentas computacionais que
devem ser utilizadas por administradores e auditores.
A qualidade das conferências e o alto nível dos participantes demonstram a importância da
presença do Tribunal nesse Consórcio. Passamos a ter a oportunidade de discutir propostas e tendências
no campo da administração e controle governamentais que certamente poderão ser adaptadas ao nosso
contexto
Em Caracas, participamos das reuniões do Conselho Diretor e da Assembléia-Geral da
OLACEFS, brilhantemente organizada pela Contraladoria-Geral da Venezuela, presidida pelo Dr. Eduardo
Roche Lander.
Foram discutidos três temas:
- Ética pública e controle governamental como fundamentos do sistema democrático.
Como utilizar o controle estatal e a auditoria operacional para o combate eficaz sobre as
novas modalidades de corrupção.
Auditoria sobre contribuições estatais a instituições privadas.
Os participantes, reunidos em comissões de trabalho, puderam, a partir dos textos básicos
preparados pela Venezuela, Peru e Chile, e das conferências apresentadas por autoridades e especialistas
em cada um desses temas, elaborar relatórios contendo conclusões e recomendações aplicáveis às
entidades fiscalizadoras superiores dos países da região.
Destaco a presença do AFCE Luiz Wagner Mazzaro de Almeida Santos, da SECEX — Rio
de Janeiro, que também esteve presente à Assembléia para receber prêmio da OLACEFS por ter sido o
vencedor do Concurso Anual de Monografias promovido pela Organização. O trabalho, intitulado "Um
Programa de Qualidade e Capacitação: Caminho para um TCU Preparado para Novos Desafios",
concorreu com outros vinte e dois de diversos países da região, o que, mais uma vez, atesta o elevado
nível dos servidores deste Tribunal.
Ao concluir, quero deixar registrados meus agradecimentos aos Embaixadores Paulo Tarso
Flecha de Lima e Clodoaldo Hugueney, chefes das embaixadas do Brasil em Washington e em Caracas,
Carlos Alberto Leite Barbosa, chefe da Missão junto à Organização dos Estados Americanos; Luiz
Fernando de Oliveira e Cruz Benedini, Cônsul-Geral em Miami e ao Chefe do Escritório Financeiro do
Itamaraty em Nova York, Ministro Almir Franco de Sá Barbuda, onde estivemos em trânsito para a
Venezuela, e ao Ministro Cézar Amaral, de Washington, extensivos a seus colaboradores, por todo o
apoio prestado à nossa delegação durante a viagem."
DISTRIBUIÇÃO DA 8' EDIÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Comunicação do Presidente, Ministro Homero Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Estou fazendo distribuir a 8' Edição do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,
editado pela Gráfica do Senado Federal
• Por sugestão do emérito Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira foi incorporado ao
compêndio o texto da Lei Orgânica desta Corte de Contas.
Foram também incorporadas as disposições da Constituição Federal relativas ao Tribunal,
bem como as Razões dos Vetos do Presidente da República à Lei Orgânica."
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APROVAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que assinei hoje Portaria aprovando o MANUAL DE
ORIENTAÇÃO TÉCNICA, destinado a subsidiar a instrução de processos e expedientes relativos a
solicitações, comunicações de irregularidades, consultas e cobranças executivas, e que ora faço distribuir
aos Senhores.
Desde o início do meu primeiro mandato tenho almejado atender à diretriz estabelecida pelo
Plenário no sentido de que sejam desenvolvidos instrumentos que viabilizem a elaboração de instruções
padronizadas e objetivas A aprovação deste Manual constitui-se no que considero ser mais uma etapa
vencida na busca pela racionalização do exame de expedientes e processos por parte das unidades
Técnicas
Não posso deixar de mencionar as iniciativas anteriores que, nesse sentido, resultaram na
atualização do Manual de Instrução de Tomada e Prestação de Contas, na concepção do Manual de
Instrução de Processos de Tomada de Contas Especial e na edição dos novos Manuais, Procedimentos,
Roteiros e Técnicas de Auditoria, com a utilização do sistema automatizado PROAUD.
Aproveito a oportunidade para consignar o esforço despendido pela equipe da SEGECEX,
assim como as contribuições oferecidas pelas Unidades Técnicas."
PARTICIPAÇÃO DA 39a CONVENÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO LOJISTA E DA 27 FEIRA
NACIONAL LOJISTA, REALIZADAS EM FLORIANÓPOLIS/SC
- Comunicação do Ministro Adhemar Paladini Ghisi
"Comunico aos eminentes Pares e ao Sr. Representante do Ministério Público que no último
dia 18 participei em Florianópolis, Santa Catarina, por determinação do Exm° Sr. Presidente em exercício,
Ministro Iram Saraiva, como representante desta Egrégia Corte de Contas, da solenidade de abertura da
39a Convenção Nacional do Comércio Lojista e da 27 Feira Nacional Lojista, atendendo a convite que foi
dirigido a este Tribunal pelo ilustre Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o ilustre
Catarinense Carlos José Stüpp.
Naquela oportunidade, na presença de altas autoridades da República, dos Estados e do
Município, ouvimos, dentre outros oradores, a Prefeita Municipal de Florianópolis, Dra. Angela Amin, o
Governador do Estado, Dr. Paulo Afonso Vieira e o Presidente da Confederação de Dirigentes Lojistas,
Dr. Carlos José Stüpp, que versaram sobre os mais variados aspectos da atual conjuntura sócioeconômico-financeira do país.
Ressalte-se, ainda, que dita Convenção anual que se encerra na data de hoje, 21 de outubro,
vem experimentando grande sucesso devido à perfeita organização do conclave na privilegiada Sede de sua
realização, a Capital Catarinense, e à participação de ilustres conferencistas nacionais e estrangeiros.
Outro detalhe que merece realce decorre da presença de mais de cinco mil empresários do setor, que
transformam essa Convenção e essa Feira nas mais concorridas de quantas já anteriormente realizadas.
Enfatize-se, por fim, que dito evento no corrente ano, congrega representantes de 24
Federações Estaduais, inclusive do Distrito Federal, e de cerca de 850 Dirigentes Lojistas de quase um
milhar de municípios brasileiros, que se reúnem para debater temas voltados não apenas às especificidades
do comércio varejista - responsável por mais de 20% da formação do produto interno bruto nacional - mas
também à vida política, econômica e social do país, revelando-se, assim, de particular interesse a presença
do Tribunal de Contas da União.
Desta tribuna, ao agradecermos à Presidência da Corte pela honrosa designação,
aproveitamos a oportunidade para endereçar o melhor agradecimento pelo convite a esta Corte de Contas,
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dirigido pelo já mencionado Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Dr. Carlos José
Stüpp, bem como a todos quantos dedicaram a este representante suas melhores atenções e gentilezas.
Esta, a Comunicação que tinha a fazer à Presidência e aos eminentes Pares.
Muito Obrigado."
DESPACHO EXARADO PELO MINISTRO CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA EM
REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA 8 SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- Comunicação do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a este Plenário, nos termos do art. 31, inciso IV, do Regimento Interno do TCU,
para fins de publicação, que no Processo n° TC-927.973/98-7 — Representação formulada pelo Sr.
Secretário de Controle Externo da 8' Secex, exarei, em 19/10/1998, o seguinte despacho:
'Ante o que contêm estes autos, e com fundamento nos arts. 140 e 205, parágrafo único,
do Regimento Interno do TCU, c/c o disposto no art. 37A, inciso VI e sç I°, da Resolução TCU n° 77/96
(com a redação dada pela Resolução TCU n° 110/98), conheço da presente representação e determino
proceder à diligência e, se necessária, à inspeção conforme sugerido nas conclusões da Unidade Técnica
(/'1. 02, incisos Il e III).
À 8 a Secex para as providências.'
A representação da 8' Secex foi lavrada nos seguintes termos:
'A presente representação, com fulcro no art. 36 da Resolução n° 77/96, versa sobre
possíveis irregularidades, veiculadas pela imprensa, nas operações de antecipação das parcelas das
privatizações do Sistema Telebrás, as quais destacamos:
a Tribuna da Imprensa, de 3 e 4.10.98, publicou reportagem sobre a operação de
antecipação das parcelas de US$ 3,88 bilhões das privatizações do Sistema Telebrás, devidas pelas
multinacionais espanholas (Telefônica de Espanha e Iderdrola, além da Portugal Telecom). Na matéria,
o professor Reinaldo Gonçalves, vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro e
titular de Economia Internacional da UFRJ, assevera que essa 'operação é um escândalo e dará prejuízo
aproximado de US$ 1 bilhão ao Tesouro Nacional'. Já Vicente Satanilla, analista da Gestermar
Securities, adverte que 'a diferença paga com a troca de bônus do BNDES vai voltar ao mercado, sob a
forma de papel de circulação no mercado especulativo internacional, gerando mais lucros para as
multinacionais e perda para o Tesouro. ' ;
a Gazeta Mercantil do dia 11.10.98, expõe que o BNDES está costurando um pacote de
antecipação de receita para o Brasil que poderá chegar a US$ 20 bilhões, sendo US$ 10 bilhões com a
privatização das geradoras da Eletrobrás, 5 com recebíveis da Eletrobrás, 4 das teles ibéricas e 2 com
outras teles - MCI e Itália Telecom. Na avaliação de especialistas, o ganho, que as adquirentes irão ter,
poderia ser considerado um desconto no preço final das teles. Por fim, transcrevemos fala de Luiz
Fernando Rodrigues, presidente da MCI no Brasil: 'vamos nos interessar apenas se a proposta for muito
vantajosa, como redução do valor a ser pago ou algo semelhante' (grifamos); e,
o Correio Braziliense, de 14.10.98, destacou que 'esse adiantamento foi acertado por
contrato entre duas multinacionais de telecomunicações (a Telefônica e a Portugal Telecom, compradora
do controle da Telesp Celular), mais outros sócios minoritários, e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). As multinacionais compraram títulos (papéis) do BNDES criados
especialmente para essa operação.
Em princípio, devemos colocar que nos termos do item 2.2.4 do Edital MC/BNDES n°
01/98, relativo à venda do capital social das empresas federais de Telecomunicações, o pagamento
poderia ser realizado à vista ou em 03 parcelas, da seguinte forma: a) a primeira à vista, equivalente a,

- 05 -

acht"1°
ciDesise

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

no mínimo, 40% do preço ofertado; b) o restante em duas parcelas anuais iguais, com vencimento,
respectivamente, em 12 e 24 meses, a contar da data de transferência das ações, ou seja, um em agosto
de 1999 e outra em agosto de 2000. A atualização monetária das parcelas a prazo será feita pela
variação do 1GP-131, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidas de juros de 12% a.a.
O item 2.2.4 do edital prevê a antecipação do pagamento das parcelas devidas a prazo.
Entretanto, estabelece rebate dos juros apenas para a terceira parcela em caso de antecipação para data
anterior ou igual a de vencimento da segunda parcela. Nesse caso, os juros devidos seriam de 9% a.a.
em vez de 12% a.a.
As notícias parecem indicar que a antecipação seria realizada mediante a compra de
bônus de emissão do BNDES por parte dos grupos estrangeiros que adquiriram o controle das empresas
então privatizadas, de maneira que no vencimento, tais títulos seriam resgatados pelo valor da dívida
remanescente da privatização. Resta, portanto, saber se as condições das operações e os correspondentes
valores estão de acordo com o edital. Nessa perspectiva, confirmada a estruturação da operação
mediante tais títulos, importa conhecer de quanto seria o adiantamento, o preço de compra, as condições
de pagamento e outras informações complementares, relativas às operações celebradas com cada
comprador externo.
Posto isso, submetemos à consideração do Exmo Sr. Ministro Carlos Átila, Relator da
n° 06, biênio 97/98, as seguintes propostas:
1-) conhecer da presente representação nos termos do art. 37A, inciso VI e sç 1°, da
Resolução n° 77/96, com a redação dada pela Resolução TCU n°110/98;
II-) que seja realizada diligência junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, conforme o disposto no art. 140 do Regimento Interno do TCU, para que apresente, no prazo de
15 dias, os seguintes esclarecimentos relativos às operações de antecipação de parcelas com cada
adquirente externo, acompanhados de documentação comprobatória:
a) comprovação da conformidade das operações de antecipação de parcelas a prazo de
pagamento da privatização das empresas federais de telecomunicações pelas adquirentes com as
condições estabelecidas no contrato de compra e venda (Edital MC/BNDES n° 01/98 - especialmente o
item 2.2.4);
h) explicação a respeito da estruturação da operação, evidenciando as características dos
títulos, tais como: emissão, quantidade, preço de aquisição e condições de pagamento, vencimento, valor
de face, estrutura de pagamentos de juros (cupons/remuneração) e taxa interna de retorno;
contrato da operação ou instrumento legal equivalente;
autorização do Conselho Nacional de Desestatização ou de outro órgão competente
para a realização da operação;
exposição de motivos que fundamentaram a referida autorização;
j) existência de participação de instituição financeira coordenadora da operação,
eventuais comissões pagas e as condições observadas na sua contratação.
III-) autorizar, desde logo, a realização, a cargo da 8' e da 9° SECEX, de inspeção nas
operações em apreço junto ao BNDES, caso as informações acima requeridas revelem atos de gestão
ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, que ensejem a necessidade de tal medida."
PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DOS
SERVIDORES DE TRIBUNAIS DE CONTAS - FENASTEC, REALIZADO EM
FLORIANÓPOLIS/SC
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Tenho a satisfação de trazer ao conhecimento desta Casa que, na condição de convidado
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pela Federação Nacional das Entidades dos Servidores de Tribunais de Contas, participei de 13 a 16 de
outubro, em Florianópolis, do VIII Congresso da FENASTEC.
O tema do Congresso foi "O futuro dos Tribunais de Contas" e teve na pessoa do
Conselheiro Salomão Ribas Júnior o seu expositor que, com grande profundidade e elegância de
linguagem, o apresentou na abertura do conclave.
No segundo dia, o Conselheiro João Feder desenvolveu o tema "A Moralidade Pública e a
Valorização Institucional", em que o ilustre paranaense mostrou pelo menos 20 vertentes por onde
deságuam a corrupção e a falta de ética.
Lançou a tese da inversão do ônus da prova para a pessoa do gestor, como uma das
grandes conquistas do controle, no futuro.
Ventilou o problema da tecnologia e das fraudes e falhas que ela pode apresentar. "os
números não mentem, mas os homens que os manipulam podem mentir".
Com grande competência e didática o Conselheiro Eurípedes Sales do Tribunal de Contas
do Município de São Paulo discorreu sobre "A Busca da Qualidade Total"
Na quinta feira, o Conselheiro Eurico Barbosa dos Santos, Vice-Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, discorreu com brilhantismo sobre "O Caráter Técnico Político das Decisões
dos Tribunais de Contas"
Participei como debatedor, ao lado do Procurador Raulino Jacob Bruning e tive a
oportunidade de mostrar aos numerosos participantes do evento a posição firme do TCU em não se
arvorar em substituto da vontade do gestor, adotando uma posição de "self restraint" e procurando ater-se
estritamente à sua competência constitucional de controlador externo.
Fiz referência à ia Auditoria de Programas de Políticas Públicas que eu tive a sorte de
relatar e que versava sobre um Projeto da ONU, o projeto LEPLAC, que tem por objeto estratégico a
posse definitiva da plataforma continental marítima. Fiz distribuir aos congressistas o texto que estou
fazendo chegar às mãos de Vossas Excelências.
Referi-me ao "ativismo judicial", que vigorou por muitos anos na Suprema Corte
Americana, sobretudo sob a presidência de "Warren", mas que essa prática não tem sido usada no T.C.U.
O Congresso apontou também aspectos ligados à valorização do corpo técnico e seu
trabalho intenso junto a Deputados e Senadores, no sentido das reformas necessárias
Menção especial merece ser feita ao presidente do Tribunal de Contas anfitrião, Conselheiro
Moacir Bertoli, pelo apoio proporcionado ao conclave
Aos analistas Gedyr Vieira da Silva Jr., Presidente da entidade e Lúcia Dione Mombelli e
Jonas Manoel Machado nosso voto de louvor pela eficiência do Congresso.
Solicito seja enviada cópia da presente comunicação aos quatro ilustres cidadãos ora
homenageados "
COMUNICAÇÃO DO MINISTRO-SUBSTITUTO BENJAMIN ZYMLER SOBRE A DECISÃO
PLENÁRIA N°717/98, REFERENTE À COMPANHIA LLOYD BRASILEIRO
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Gostaria de registrar que, na última Sessão Plenária, do dia 14.10.98, este Tribunal proferiu
a Decisão n° 717/98, que determinou ao administrador do acervo da massa extinta da Companhia Lloyd
Brasileiro a suspensão de todo procedimento de alienação de embarcações e seus equipamentos que não
tenha sido precedido de avaliação dos bens e fixação de preço mínimo, bem como da ampla divulgação do
procedimento licitatório, em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c o art. 3°,
caput, da Lei n° 8.666/93, e com os arts. 17, II, e 53 § 1°, também da Lei n° 8.666/93.
Ontem, dia 20.10.98, recebi o Oficio n° 744/GABMI do Ministério da Administração e
Reforma do Estado, no qual a Ministra-Interina Cláudia Maria Costin comunica que determinou a imediata
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suspensão do leilão do navio Lloyd Atlântico, marcado para hoje, bem como o comparecimento do Senhor
Ivan Ramos de Castro, Administrador da massa extinta da Companhia, na SECEX/RJ para o recebimento
de todas as intimações a ele endereçadas.
Desta forma, entendo que a Decisão n° 717/98-Plenário, de natureza cautelar, alcançou os
fins colimados
Muito obrigado."
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-020.604/80-7
Interessado: Neusa dos Santos Moço
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-575.682/85-0
Interessado: Maria Theresa Pereira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-012.009/86-5
Interessado: Ivanilde de Carvalho Leite
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-018.940/91-9
Interessado: Euflides Brandão Riegel
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-009.019/92-8
Interessado: Maria de Lourdes França Corrêa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-250.280/94-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Caatiba - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
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Processo: TC-350.156/95-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Icatu - MA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-650.173/96-1
Interessado: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-012.877/97-2
Interessado: Conselho Federal de Contabilidade
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GRIS'
Processo: TC-600.176/98-3
Interessado: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde do Rio Grande do Norte
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO

SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-005.681/98-7
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - Projeto de Resolução
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-525.045/98-8
Interessado: Ranulfo Martins da Rocha
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-928.029/98-0
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - Projeto de Decisão Normativa
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
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SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1" CÂMARA
Processo: TC-021.778/91-4
Interessado: Iêda Marques de Matos
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-279.083/94-7
Interessado: Cooperativa Agrícola de Irrigação do Projeto Estreito Ltda. - COOPERE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-250.992/95-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Paripiranga - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-200.117/96-3
Interessado: Ministério do Bem-Estar Social - MBES (extinto)
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-250.250/97-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Lajedão - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

r CÂMARA

Processo: TC-700.340/97-1
Interessado: Universidade Federal de São Paulo -1UNIFESP
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação suspensa, nos termos do § 3° do artigo 56 do Regimento
Interno, do processo n° 002.202/94-8 (v. Ata n° 19/98), referente ao Embargo de Declaração de interesse
dos Senhores Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, o Presidente, Ministro Homero dos Santos,
concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Valmir Campeio, havendo o Plenário aprovado, por unanimidade,
a Decisão n° 726/98 (v. em Anexo I a esta Ata, a Decisão n° 726/98, bem corno os inteiros teores do
Relatório, Voto e da Decisão não acolhida emitida pelo Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, e
do Voto proferido pelo Revisor, Ministro Valmir Campeio)
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PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 40, organizada em
15 de outubro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 726 a 742, e aprovado os
Acórdãos n's 154 a 159, que se inserem no Anexo II desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 279.126/91-3, 549.008/91-8 e 400.156/96-2, relatados pelo Ministro Adhemar
Paladini Ghisi;
Procs. n's 002.202/94-8 (c/ 01 volume) e 650.039/96-3 (c/ 01 volume), relatados
pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 029.041/91-0, 001.377/97-3 e 013.087/97-5 (c/ 02 volumes), relatados pelo
Ministro Iram Saraiva;
Procs. IN 625.046/94-3, 015.174/97-2, 001.807/98-6 e 625.132/97-1, relatados pelo
Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs. n's 349.057/93-1, 001.752/90-1 e 575.490/94-2 (anexos: 012.641/93-6,
005.777/95-0, 575.114/93-2, 575.285/94-0 (c/ 4 anexos), 575.495/93-6 (c/ 01 anexo) e 575.311/94-0),
relatados pelo Ministro Valmir Campelo; e
O Proc. n° 725.036/97-4, relatado pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Proc. n° 018.887/96-1, relatado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n° s 005.863/98-8 e 450.234/97-5, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Procs. n° s 006.392/97-0 (c/ 06 volumes), 015.045/97-8 e 003.998/98-3, relatados pelo
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo; e
Proc. n° 926.754/98-0, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA

A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 40/98, citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
Procs. n's 625.177/94-0 com os anexos: 004.889/98-3, 625.060/94-6 e 625.142/94-2; e
275.435/95-4, (relator Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
Proc. n° 650.259/97-1, (relator Ministro Humberto Guimarães Souto); e
Proc. n° 700.229/97-3, (relator Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha), sendo
este retirado de pauta no transcorrer da Sessão, após haver realizado sustentação oral, a Dra Rita de Cássia
Gomes Fontoura, em nome do interessado, Sr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada, às dezoito horas, a Sessão Ordinária, e,
para constar, eu, Denise Mendes da Silva Machado, Secretária do Plenário, Substituta, lavrei e subscrevi a
presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.

ev-PDENI 1 lES DKSILVA MACHADO
Secretária do Plenário, Substituta

Aprovada em 04 de novembro de 1998.

HOMERO SANTOS
Presidente

— 12 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(D enjoe

eH

a

Sirúa

AOCIICICIO

A$1•118 0 ra

ANEXO I DA ATA N° 43, DE 21-10-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e da Decisão não acolhida emitida pelo Relator, Ministro
Carlos Átila Álvares da Silva, (Ata n° 19/98), bem como do Voto proferido pelo Revisor, Ministro Valmir
Campelo, acompanhado da Decisão n° 726/98, proferida, por unanimidade, nesta data, atinentes ao
Embargo de Declaração de interesse dos Senhores Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira
(Proc. n° 002.202/94-8 c/ 01 volume).
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-002.202194-8 (c/ um volume)
NATUREZA: Embargos de Declaração
ENTIDADE: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Ipea/DF
INTERESSADOS: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira
EMENTA: Embargos de Declaração interpostos contra a Decisão n°
118/98-TCU - Plenário. Rejeição. Inexistência de obscuridade, omissão
ou contradição.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos à Decisão n° 118/98-TCU - Plenário,
proferida em Sessão de 25/03/1998, em que o Tribunal, examinando pedido de reexame do subitem 8.1.4 da
Decisão n° 206/95-TCU - Plenário, decidiu conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão recorrida (fls. 01/05).
Os interessados argumentam que a decisão embargada deixou de atacar questão fundamental
às suas defesas. Essa questão diz respeito à anexação, a estes autos, proposta pela 2' Secex, dos processos
n's TC-003.990/91-5 e TC-004.006/91-7, que são os processos de aposentadoria dos interessados, ainda não
apreciados por este Tribunal.
Entendem que a análise dos seus processos de aposentadoria à luz da Súmula n° 106 e da parte
final da Súmula n° 235, ambas da Jurisprudência deste Tribunal, teria como conseqüência a dispensa da
obrigatoriedade do recolhimento das importâncias recebidas que são incompatíveis com o Regime Jurídico
Único, não sendo, por isso, atingidos pela determinação constante do subitem 8.1.4 da Decisão n° 206/95TCU - Plenário.
Em defesa dos seus pontos de vista trazem o parecer CGR/CR n° AS-021/88, da
Consultoria-Geral da República, além de dois processos administrativos em que o TCU dispensou servidores
do próprio quadro de pessoal da reposição de valores recebidos a maior e do Voto Revisor exarado nestes
autos pelo Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, naquela Sessão de 25/03/1998, e cuja proposta não foi
acolhida pelo Tribunal.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente (fl. 01 - Vol. I), com
base no art. 34 da Lei Orgânica deste Tribunal, cabendo, conseqüentemente, o conhecimento do recurso.
Os embargantes argumentam que a Decisão n° 118/98-TCU - Plenário foi omissa por não
determinar a juntada destes autos aos seus processos de aposentadoria.
O cumprimento da Decisão n° 206/95-TCU - Plenário exigiu a revisão de 312 processos de
aposentadoria de servidores inativos do Ipea, conforme informação de seu Diretor-Executivo (fl. 49 - Vol.
Principal). O cumprimento do subitem 8.1.4 dessa Decisão atinge a todos esses servidores inativos. Por isso,
este processo de Relatório de Inspeção Ordinária deve ser juntado às contas anuais daquela Fundação,
inclusive, também, em cumprimento ao disposto no art. 194, § 1° do Regimento Interno deste Tribunal, porque
é nas contas anuais que se verificará a implementação das medidas alvitradas.
Nos termos do art. 22 da Resolução TCU n° 77/96, "os processos que tenham relação ou
dependência entre si poderão ser juntados..." . Observa-se que a juntada de processos é uma faculdade, ela
não é impositiva.
1
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De igual forma, o entendimento firmado na Súmula n° 106 fica reservado, a critério do
Tribunal, para aquelas situações particulares que reunam os pressupostos nela contidos, não existindo amparo
para a pretensão dos requerentes de outorgar-lhe caráter genérico e aplicação indiscriminada, extensivamente
a todos os inativos e pensionistas.
As dúvidas surgidas quanto à composição da remuneração dos servidores amparados pelo art.
243 da Lei n° 8.112/90 já há muito tempo estão dirimidas (Decisão n° 572/92-TCU - Plenário). As reiteradas
decisões ratificando o entendimento firmado culminou na edição do enunciado n° 241 da Súmula da
Jurisprudência predominante deste Tribunal, in verbis:
"As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei
n° 8.112/90, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo
emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do
art. 243 do citado diploma legal."
Não há, na decisão embargada, obscuridade, omissão ou contradição a ser corrigida
Nesse sentido, concluo que os embargos de declaração apresentados tempestivamente devem
ser conhecidos, para, no mérito, ser rejeitados, mantendo-se em seus termos a Decisão n° 118/98-TCU Plenário.
Conseqüentemente, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998

Carloj Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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/98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-002.202/94-8 (c/ um volume)
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração.
Interessados: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira.
Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea/DF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 19, inciso II, do Regimento Interno, DECIDE conhecer dos presentes embargos de
declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se em todos os seus termos a Decisão n° 118/98-TCU Plenário, de 25/03/1998.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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TC-002.202/94-8 (c/01 volume)
Ementa: Embargos de Declaração opostos contra a Decisão n° 118/98TCU-Plenário. Conhecer dos embargos para, no mérito, dar-lhes
provimento e em conseqüência modificar tão-somente o item 8.4.1 da
Decisão n° 206/95-TCU-Plenário. Determinações e ciência da Decisão,
bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Presidente do
IPEA e aos interessados.
VOTO REVISOR
Após o eminente Relator, Ministro CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, haver proferido seu
Voto e a respectiva Proposta de Decisão, formulei pedido de vista deste processo em face de dúvidas surgidas
quanto à aplicação dos Enunciados n 2 s 106, 235 e 241 da Súmula da Jurisprudência predominante deste
Tribunal ao caso concreto, e à omissão levantada pelos embargantes, no sentido de a Decisão n° 118/98TCU-Plenário não ter enfrentado a "questão - fundamental à defesa dos Recorrentes - da tramitação de seus
processos de aposentadoria, nessa Egrégia Corte".
Tendo em vista a tempestividade dos presentes embargos de declaração, manifesto-me integralmente
de acordo com o Relator sobre a preliminar de conhecimento do recurso.
Antes de analisar no mérito as questões acima referidas, entendo oportuno tratar do efeito
modificativo dos embargos de declaração. Para tanto, destaco do percuciente Voto do nobre Ministro
BENJAMIN ZYMLER exarado no TC n 2 001.893/98-0, na Sessão Plenária de 10 de junho de 1998, os
seguintes trechos :
"... os embargos declaratórios, em principio, não possuem efeito modificativo, pois serviriam apenas
a aclarar a decisão anterior, não a modificando, mas tão-somente integrando-a. Entretanto, diversa é a
conseqüência da sua oposição quando utilizados para suprimir omissão na decisão impugnada. Nessa
hipótese, o caráter infringente dos embargos é de ser destacado, pois será proferida nova decisão, mais
abrangente que a primeira. Não se está apenas a esclarecer, mas a complementar a primeira decisão. Não
há óbice, portanto, para que esta nova decisão modifique a anterior, caso a matéria que foi omitida seja
incongruente com o teor decidido. Neste sentido é a lição de Nelson Nery Junior, verbis:
'Quando a decisão for omissa quanto a determinada matéria e forem opostos embargos de declaração
para contemplá-la, o magistrado deve julgar o recurso abstraindo o conteúdo da decisão embargada, pois
pode ocorrer que a decisão sobre o ponto omisso acarrete a modificação da decisão recorrida. Neste caso
é admissivel o recurso de embargos de declaração com caráter infringente. É a hipótese, por exemplo, de
o juiz haver julgado o pedido procedente condenando o réu a indenizar, deixando de apreciar preliminar
de prescrição argüida na contestação. Caso dê provimento aos embargos reconhecendo a prescrição, terá
que, forçosamente, modificar o julgado de procedência para improcedência do pedido (art. 269, IV, CPC).
O caráter infringente dos embargos de declaração, portanto, é excepcional e incide normalmente
quando se tratar de recurso com o objetivo de suprir omissão".
Devidamente esclarecido o caráter infringente dos embargos de declaração, passo a examinar neste
Voto Revisor as questões relativas à aplicação dos Enunciados n 2s 106, 235 e 241 da Súmula da
Jurisprudência predominante deste Tribunal ao caso concreto, e à omissão levantada pelos recorrentes.
As Súmulas IN 235 e 241 da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União foram
publicadas no Diário Oficial da União em 3 de janeiro de 1995. Portanto, não alcançam aquelas situaçõe p
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constituídas à luz de critério interpretativo anterior (Súmula n 2 105).
No caso concreto, considerando o fato de os atos constitutivos das aposentadorias dos embargantes,
Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, terem sido efetivados em 27 de dezembro de 1990, fls. 52
e 58, respectivamente, poder-se-ia entender, com fundamento na Súmula n 2 235, que somente a partir de 3
de janeiro de 1995 as importâncias recebidas indevidamente deveriam ser devolvidas.
Entretanto, este Tribunal, por meio da Decisão n 2 46/96 - TCU - Plenário, deliberou no sentido de
que, "ao dar cumprimento ao item 8.1.4 da Decisão n 2 206/95 - Plenário, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA deve tomar por base, tão-somente, as importâncias recebidas indevidamente a partir de
22/08/94, data da publicação da Decisão n 2 444/94, no Boletim do Tribunal de Contas da União".
Essa Decisão Administrativa n 2 444/94 fixou 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 n2 8.112/90, deixando-se doravante, de se aplicar a esses casos, por analogia, o Enunciado n 2 106
da Súmula da 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".
Sobre a omissão levantada pelos recorrentes nestes embargos de declaração, são oportunos alguns
esclarecimentos.
A Súmula n2 235, aprovada na Sessão Administrativa de 08 de dezembro de 1994, dispõe, verbis:
"Os servidores ativos e inativos, e os pensionistas, estão obrigados, por força de lei, a restituir ao Erário,
em valores atualizados, as importâncias que lhes forem pagas indevidamente, mesmo que reconhecida a boa
fé, ressalvados apenas os casos previstos na Súmula n 2 106 da Jurisprudência deste Tribunal."
E a Súmula n 2 106, aprovada nas Sessão ordinária de 25 de novembro de 1976, prevê que:
"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."
O eminente Ministro ADHEMAR GHISI, analisando a questão em voto exarado quando do julgamento
do processo TC n 2 005.961/94-7, esclareceu que :
"... para os pagamentos indevidos de vantagens aos servidores públicos, mesmo reconhecendo-se a boafé, o dano há de ser ressarcido ao Erário, em valores atualizados, nos termos do art. 46 da Lei n 2 8.112/90,
sendo esta a nova orientação dada por este Plenário, nesta oportunidade, para o assunto aqui tratado,
deixando-se, doravante, de se aplicar a esses casos, o Enunciado n 9 106 da Súmula da Jurisprudência
predominante deste Tribunal que deverá ater-se apenas aos casos de julgamento, pela ilegalidade das
concessões de reforma aposentadoria e pensão, não devendo, portanto, elastecer-se sua exegese."
Releva notar que a Constituição Federal em seu art. 5 2 , caput, dispõe que "todos são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ...".
Em estrita observância a esse princípio constitucional e o acima exposto, vislumbram-se três situações,
a saber:
a dos servidores ativos;
a dos aposentados, reformados e pensionistas, que ainda não tiveram seus atos de concessão
apreciados para fins de registro da legalidade pelo Tribunal de Contas da União; e
a dos aposentados, reformados e pensionistas que já tiveram seus atos de concessão apreciados para
Min-VC _169\C: \Trabalho \votos \2202.doc
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fins de registro da legalidade pelo Tribunal.
Quanto às situações previstas nas letras a e c supra não há qualquer dúvida sobre a aplicabilidade da
15.
Súmula n2 235, ab initio, devendo nesses casos ser seguido o entendimento firmado pelo Plenário do Tribunal
quando adotou a Decisão n 2 444/94 - TCU - Plenário.
O cerne da questão levantada pelos embargantes, e que não foi enfrentada na decisão recorrida, está
16.
em se definir qual tratamento a ser observado para a situação prevista na letra b. Aplica-se, desde logo, a
Súmula n2 235 ou, no momento próprio, a Súmula n 2 106.
Com base no entendimento firmado pela decisão embargada, depreende-se que ao caso em exame
17.
deveria ser aplicada, de imediato, a Súmula n 2 235.
A priori, poder-se-ia entender como um juízo adequado. Entretanto, ante o princípio constitucional
18.
da igualdade, há que se examinar os seguintes casos:
o Tribunal realizou inspeção ou auditoria e verificou pagamentos irregulares a aposentados,
reformados e pensionistas;
foram efetuados pagamentos irregulares a aposentados, reformados e pensionistas, mas não houve
inspeção ou auditoria do Tribunal que os comprovasse.
São situações iguais, pagamentos irregulares a aposentados, reformados e pensionistas que ainda não
19.
tiveram seus atos de concessão apreciados para fins de registro da legalidade pelo Tribunal de Contas da
União. Com fundamento no princípio da igualdade, insculpido no art. 5 2 , caput, da Constituição Federal,
devem ter o mesmo tratamento. Portanto, carece de amparo constitucional a aplicação da Súmula n 2 235 ao
primeiro caso, e da Súmula n 2 106 ao segundo.
Como se observa, as considerações acima esclarecem e complementam a Decisão embargada.
20.
Nesse sentido, restando configurada a omissão da Decisão recorrida e ante os efeitos infringentes dos
21.
embargos de declaração, sou de opinião que o Tribunal Pleno, deve determinar a juntada desta Decisão e das
demais Decisões adotadas pelo Plenário nestes autos (n°s 206/95, 46/96 e 118/98), bem como dos respectivos
Relatórios e Votos que as fundamentam, aos processos de concessões de aposentadoria dos servidores do IPEA
alcançados por essas deliberações, e que se encontrem em exame neste Tribunal para fins de registro da
legalidade, com vistas à aplicação, se for o caso, por ocasião da apreciação dos referidos processos, da Súmula
n2 106 da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União;
Sou de opinião, ainda, que ser deva dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
22.
fundamentam, ao Presidente da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/DF e aos
interessados.
Finalmente, desejo registrar um agradecimento especial ao eminente Relator do feito, Ministro
23.
CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, pela valiosa contribuição oferecida a este Revisor no deslinde da
questão objeto destes autos.
Assim, em função do novo enfoque dado à matéria, de forma mais abrangente, Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à elevada apreciação deste colendo Plenário.
, Sala das Sessões, em 21 de outubro
jj
VAL
e—r(
IR CA PELO
Ministro-Revisor
.
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DECISÃO N° 7 2 6 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-002.202/94-8 (c/ 01 volume)
Classe de Assunto: (1) Embargos de Declaração.
Interessados: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira.
Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/DF
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Revisor: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Revisor e com fundamento no art. 34 da Lei n°
8.443/92, c/c o art. 19, II, do Regimento Interno, DECIDE conhecer dos presentes embargos de declaração para,
no mérito, dar-lhes provimento, e, em conseqüência:
8.1 - modificar, tão-somente, o item 8.1.4 da Decisão n° 206/95 - TCU - Plenário, que passa a ter a seguinte
redação:
"8.1.4 — promover o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente pelos servidores a partir de
22/08/94, exceto no caso dos aposentados alcançados por esta Decisão e cujos processos de aposentadoria se
encontrem em exame nesta Corte de Contas para fins de registro da legalidade, uma vez que a matéria em
apreciação será nesses autos definida."
8.2 - determinar a juntada desta Decisão e das demais Decisões adotadas pelo Plenário nestes autos (n's
206/95, 46/96 e 118/98), bem como dos respectivos Relatórios e Votos que as fundamentam, aos processos de
concessões de aposentadoria dos servidores do IPEA alcançados por essas deliberações, e que se encontrem em
exame neste Tribunal para fins de registro da legalidade, com vistas à aplicação, se for o caso, por ocasião da
apreciação dos referidos processos, da Súmula n° 106 de sua Jurisprudência predominante Tribunal de Contas
da União;
8.3 — dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Presidente da
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/DF e aos interessados.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio (Revisor) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

AL IR C MPELO
Ministro-Revisor
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ANEXO II DA ATA N° 43, DE 21-10-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUIDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como as Decisões de n's 727
a 742 proferidas pelo Tribunal Pleno em 21 de outubro de 1998, e os Acórdãos n's 154 a 159, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC- 279.126/91-3
Natureza: Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de
Contas Especial
Entidade: Instituto de Cacau da Bahia (extinto)
Interessado: Governo do Estado da Bahia

Ementa: Tomada de Contas Especial julgada irregular e imputação
de multa ao responsável. Determinação ao Instituto de Cacau da
Bahia para devolução dos recursos aplicados em finalidade diversa
da prevista no convênio. Extinção da Autarquia. Órgão sucessor
interpôs, tempestivamente, Recurso de Reconsideração.
Considerações sobre a ausência do devido processo legal.
Conhecimento e provimento do recurso. Insubsistência do subitem
8.3 do Acórdão n° 026/93 — Plenário. Ciência ao interessado.

Adoto como relatório a bem elaborada instrução da AFCE Stael Coutinho Barbosa, que
teve a anuência do Diretor da 1' Divisão Técnica da 10a SECEX.
"1. Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra o Sr. Antônio Menezes
Filho, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos no valor de Cr$ 150.000,00 (cento
e cinqüenta mil cruzados), repassados no exercício de 1986, por força de convênio, ao Instituto de
Cacau da Bahia (ICB) pelo Fundo Geral do Cacau (FUNGECAU), objetivando à construção de minipostos de saúde e de escolas rurais.
1.1 Devidamente citado (fl.84 do VOL. Principal), o responsável comprovou que os recursos
foram transferidos na gestão de seu sucessor no cargo, Sr. Roberto Paulo Kruschewski Almeida,
restando evidenciado na prestação de contas apresentada (1.180) a aplicação dos recursos na
construção de rede elétrica fora, portanto, dos objetivos pactuados no convênio.
1.2 Pelo Acórdão n° 026/93, na assentada de 24.03.93, o Plenário, ao acolher as conclusões
apresentadas pelo Ministro-Relator, Olavo Drumond, decidiu:
julgar as presentes contas irregulares aplicando ao Sr. Roberto Paulo Kruschewski Almeida a
multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzeiros), fixando prazo para o seu recolhimento e autorizando a cobrança judicial, caso não atendida
a notificação;
determinar ao Instituto de Cacau da Bahia (ICB) o recolhimento aos cofres do FUNGECAU
da importância originalmente devida e atualizada monetariamente;
excluir o Sr. Antônio Menezes Filho do Rol de Responsáveis; e
dar conhecimento ao FUNGECAU do teor do Acórdão proferido.
1.3 Após tomar ciência da notificação expedida pela SECEX/BA (fl.210 e 216), o responsável
encaminhou o comprovante de recolhimento da multa, juntando à fl. 223, cópia do DARF.
1.4 Cumprido o subitem 8.2 do Acórdão n° 026/93 (alínea a desta), restou pendente a
determinação contida no subitem 8.3 (alínea b), ante a extinção do ICB. Em decorrência, foi efetuada
diligência junto ao Governo do Estado da Bahia (fl. 229 do Vol principal) endossada pelo então
Relator, eminente Ministro Olavo Drumond, com o fito de identificar o sucessor da entidade extinta.
1.5 Ficou esclarecido, portanto, que o Estado da Bahia sucedeu o Instituto de Cacau em seus
direitos e obrigações. Em razão disso, foram renovados os termos do Oficio de fl. 211 (VOL
principal), endossada por despacho emitido pelo Sr. Eminente Relator, Adhemar Paladini Ghisi
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(fl.254), e endereçado ao representante legal do Governo daquele Estado, objetivando se fazer cumprir
o item 8.3 do Acórdão n° 26/93-Plenário.
1.6 Após tomar ciência da notificação expedida pela SECEX/BA, por meio dos Ofícios
acostados às fls.255/256, do Vol. principal, a Procuradora Geral do Estado Subst. informou ao
Tribunal que tomou conhecimento do teor dos expedientes encaminhados ao Excelentíssimo Senhor
Governador daquele Estado.
1.7 Por Despacho emitido à fl. 19 foram os autos encaminhados a 10' SECEX, para exame do
recurso interposto pelo Governo daquele Estado.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se a inobservância aos requisitos estipulados no art. 33 da Lei n° 8.443/92, no tocante
ao prazo para a interposição do recurso, mediante a confrontação entre as datas de saída da notificação
(fl. 259-Vol principal) e de recebimento da peça recursal (fl. 01- Vol. 1), 22/04/97 e 28/05/97,
respectivamente. No entanto, entendemos que se deva relevar a restrição temporal, podendo a defesa
impetrada ser recebida como recurso de reconsideração contra os termos do Acórdão n° 026/93Plenário, com fulcro no art. 32 da Lei Orgânica deste Tribunal, ante os novos fatos trazidos aos autos..
2.1 Quanto a legitimidade do interessado, observa-se esse requisito com base no art.33 da já
citada Lei Orgânica, vez que a decisão atacada tem incidência direta sobre o Estado da Bahia, sucessor
do Órgão extinto, conquanto ela tinha como destinatário imediato e responsável pelo seu cumprimento
a pessoa do atual Governador do Estado.
MÉRITO
De início, os procuradores manifestam a sua discordância quanto à cobrança executiva do
débito (art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92). Alegam que não houve citação do Instituto do Cacau da
Bahia, e sim dos gestores do Instituto, não tendo, portanto, aquela Entidade tomado ciência para
proceder o recolhimento dos valores repassados, face a sua extinção (Decreto n° 1455, de 26 de agosto
de 1992).
Nesse sentido, registram o despacho exarado pelo Sr Secretário da SECEX/BA, no tocante à
responsabilidade do Governo do Estado da Bahia pelo recolhimento do débito, afinal notificado pelo
Oficio n° 601/97. Ressalvando que a Procuradoria Geral do Estado só tomou conhecimento do
processo após essa notificação, 'restando impugnada qualquer referência a ciência anterior, pois
desconhece, inclusive a assinatura aposta no Oficio de fls.238, datada de 21.12.94'.
O outro ponto destacado diz respeito ao principio do contraditório e da ampla defesa expresso
no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, "aplicável em qualquer tipo de processo que envolva
o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas fisicas e jurídicas". Neste contexto destacam o
trabalho da autoria da Procuradora Ana Lúcia Berbet de Castro(fls. 4/5), no qual evidencia dois tipos
de processos administrativo: o que envolve litígio e o de cunho disciplinar, ambos assegurados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
O apelante, em seguida, menciona trechos da obra de Hely Lopes Meirelles ( Direito
Administrativo Brasileiro, 19 ed, Pág. 585 e 589) no sentido de que 'o processo de prestação de contas
ou de tomada de Contas é um processo de controle, também chamado de determinação ou de
declaração' e quando se deparam nos processos administrativos 'irregularidades puníveis, exigem
oportunidade de defesa ao interessado, antes de seu encerramento, sob pena de invalidade do resultado
da operação'.
Por sua vez, é feita referência a jurisprudência deste Tribunal (Súmulas 059) e a de n° 103
'que estabelece a aplicação, analógica e subsidiária, das disposições do Código de Processo Civil'.
Ressaltando que as Súmulas mencionadas foram aprovadas na vigência da Constituição anterior, não
obstante norma legal presentemente preceitua a citação e a audiência do responsável (artigos 11 e 12
da Lei n° 8.443/92).
Em vista disso, entendem que para se responsabilizar o ICB, imprescindível seria o
`sobrestamento do feitó, objetivando a citação da Autarquia, para que tomasse ciência de todo o
processado e articulasse a sua defesa'. Todavia, ferindo os artigos já citados, foi proferido o
2
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julgamento consubstanciado no Acórdão 026/93, com infringência ao art. 5 0 , LV, da Constituição
Federal, `consagrador dos princípios do contraditório e da ampla defesa'.
Prosseguindo, afirmam que o Tribunal extrapolou sua competência constitucional,
destacando, de imediato, trechos do Relatório e Voto do Sr. Ministro-Relator consubstanciado no
Acórdão n° 026/93 e seus fundamentos legais (fls.7/8), cuja decisão acredita, 'a par de contraditória
com a própria fundamentação', está em desacordo com a competência contida no art. 71 da
Constituição Federal e art. 10 da Lei n° 8.443/92, 'afrontando, assim, normas constitucionais, legais e
princípios de direito'.
Argumentam, nesse sentido, que o dever de prestar contas 'é encargo resultante de gestão de
bens e interesses alheios e, em matéria de administração pública é princípio regente da função do
Estado (CF, art. 34, VII, d). Acrescentando que pela Carta Magna de 1988, 'alargou-se bastante o
conceito e o âmbito da fiscalização financeira e orçamentária, ultrapassando o aspecto formal, e
indicando que a fiscalização se compõe de trâmites mais extensos do que aqueles efetuados com a
simples análise fria dos procedimentos contábeis'.
Evidenciam, outrossim, o art. 70 da Constituição Federal que estabelece a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração direta e indireta a ser
exercido pelo Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas da União, destacando trechos da autoria
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Administrativo ...p.491/492), relativas as funções
atribuídas pela Carta Magna a Corte de Contas, que, em síntese, se referem a fiscalização financeira
(fiscaliza quaisquer recursos repassados pela União); de julgamento (quando julga as contas dos
administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, entre outros); sancionatórias
(quando aplica aos responsáveis as sanções previstas em lei); e corretivas (quando estabelece prazos
ao Órgão ou Entidade para que cumpra o estabelecido na lei).
Mais adiante, fazem distinção entre a função de fiscalizar a aplicação dos recursos
repassados pela União mediante convênio e a de julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por bens e valores públicos. Explicitam que no primeiro caso pode gerar a função
corretiva, se detectada ilegalidade. No segundo , incluindo também o responsável pela aplicação do
convênio, pode emanar funções sancionatórias.
Assinalam que, tratando-se de convênio a jurisdição desse Tribunal 'alcança o órgão
executor do convênio no que concerne à função fiscalizadora, mas a função sancionatória somente
pode alcançar a pessoa fisica do administrador ou responsável. Corroborando essa assertiva explicitam
que o conceito de Responsável 'resta sedimentado nas normas legais específicas que regem a matéria'.
A esse respeito trazem à lume o artigo 83 da Lei n° 4.320/64, acreditando que o citado
dispositivo legal procura individualizar a responsabilidade de todos que administrem receitas, efetuem
despesas, etc., citando, nessa linha de entendimento, os artigos da autoria de J. Teixeira Machado
Júnior e Heraldo da Costa Reis (Lei 4320/64 comentada, pág. 131 e 132 ) e Wolgran Junqueira
Ferreira (Comentários a Lei 4320, São Paulo- Jullex,1987).
Nessa mesma linha, apresentam considerações de autoria de Roberto Boccacio Piscitelli
(f1.12) pertinente ao artigo 93 do Decreto-lei n° 200/67 e sua compatibilidade com o artigo 70 da Carta
Magna (parágrafo único). Por conseguinte, o recorrente pondera que o art. 71, inciso VIII e § 3 0 da
Constituição e a Lei Orgânica do Tribunal, que sistematiza a matéria, aplica aos responsáveis em caso
de ilegalidade de despesas, entre outras cominações, multa de acordo com o dano produzido. Logo,
entende 'que não pode haver desaprovação das contas, sem imputação de multa, como penalidade ou
imputação de débito'.
Consideram, pois, que a imputação de débito e aplicação de multa pelas Cortes de Contas,
'decorre de responsabilização contábil do agente, tema, infelizmente, pouco tratado pelos
doutrinadores', destacando a posição doutrinária dos mestres Lafayette Pondé e José Cretella Junior
(fls. 13/14 do Vol. 1) Acrescentam, ainda, considerações pertinentes ao trabalho publicado na Revista
do Tribunal de Contas do Estado da autoria dos auditores Pedro Henrique Lino de Souza e Raimundo
Mendes de Brito (fl.14 do Vol. I) ao analisarem as atribuições contidas no inciso VIII, do art. 71, da
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Carta Magna. Evidenciando, ainda, trecho do Procurador do Ministério Público junto a Corte de
Contas do Distrito Federal, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes.
17. Concluindo, entendem que 'o Estado da Bahia, pois, é inimputável contabilmente. Como
pessoa jurídica de direito público interno, somente é possível a sua responsabilização civil, mediante
prévio processo judicial específico (arts. 5, LIV e 37, par. 4, CF)".
18. Por fim, solicitam seja dado provimento ao pedido de reconsideração interposto no sentido
de que :
seja excluído o Instituto do Cacau da Bahia/Estado da Bahia do feito, tornando insubsistente o
subitem 8.3, do Acórdão n° 026/93;
seja declarada a nulidade do Acórdão, arquivando os autos, ante o julgamento extemporâneo
(art. 14 da Lei 8.443/92) e seja determinada a citação 'para que, regularmente defendido, inclusive
com a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive perícia contábil, o que
desde já requer, e ao final outra decisão seja prolatada, garantindo-se-lhe, consequentemente, o seu
constitucional direito de defesa'.
19. Inicialmente, o Estado da Bahia representado por seus Procuradores, insurge-se contra a
ausência de citação do extinto ICB. Note-se que a citação, audiência e notificação são pessoais. Por
conseguinte, trata-se de rito administrativo da Corte de Contas ao dirigir a citação a pessoa fisica do
gestor, responsável pela aplicação dos recursos públicos. O citado procedimento tem embasamento
legal no Decreto-Lei 200/67, artigo 90 que determina, verbis 'responderão pelos prejuízos que
causarem à Fazenda Pública o ordenador de despesa e o responsável pela guarda de dinheiros, valores
e bens'.
19.1 Por sua vez, ao responsável somente ser-lhe-á imputada responsabilidade pelo ato de gestão
irregular, revestindo-se de gravidade suficiente para que seja apenado, como no caso concreto. Logo,
se não houve locupletamento e, se os recursos forem utilizados em prol da Administração do Estado, e,
sendo configurada a necessidade de devolução da verba, a responsabilidade por esse recolhimento cabe
ao Estado, pessoa jurídica de direito publico interno, sucessor da entidade extinta em seus direitos e
obrigações, em razão de ser o beneficiário dos recursos, e não sobre a pessoa fisica do gestor.
19.2 Por outro lado, verifica-se in casu, que o juízo firmado pelo Tribunal nos autos, por assim
dizer, a coisa julgada, diz respeito ao desvio de finalidade na aplicação dos recursos objeto da TCE,
não tendo sido constatado locupletamento indevido pelo responsável, restando evidenciada a aplicação
dos recursos em projeto de interesse da Entidade (extinto ICB), o que ensejou a determinação contida
no item 8.3 do Acórdão 026/93, ora recorrido.
19.3 Dessa forma, observa-se, que em consonância com os procedimentos desse Tribunal, e em
atenção ao art. 31 da Lei 8.443/92, foi assegurado ao Instituto, na pessoa física do gestor, em todas as
etapas do processo oportunidade de ampla defesa como se depreende dos inúmeros expedientes
acostados aos autos:
em 01.11.92 (fl. 85 do Vol. principal), o responsável na pessoa do Sr. Antônio Menezes Filho,
em resposta à citação (Oficio TR.CE/BA) provou que os recursos foram repassados na gestão do Sr.
Paulo Kruschewski;
em 15.01.92, o responsável acima indicado apresentou a sua defesa, após devidamente citado
(Oficio 848/91 - fl. 89);
- em 25.09.93 (fl. 223 do Vol. inicial) procedeu, após a rejeição de suas alegações de defesa, o
recolhimento da multa (fls. 210, 215 e 222).
19.4 Frise-se, ainda, que ao destacar a citação literal do renomado administrativista Hely Lopes
Meirelles, pretendem os procuradores demonstrar a natureza de controle que se revestem os processos
de prestação e tomada de contas, cuja concepção de controle na visão do citado jurista, verbis 'é todo
processo em que a administração realiza verificações e declara situação, direito ou conduta do
administrado ou de servidor, com caráter vinculante para as partes'.
19.5 Com efeito, a prestação de contas dos recursos públicos é um instrumento de controle
administrativo tão essencial a Organização do Estado que se encontra estatuída no parágrafo único do
art. 70 da Carta Magna, 'Prestará contas qualquer pessoa fisica ou entidade pública que utilize,
4

— 25 —

Tribunal de Contas da União

(

Demise

_M e

cr

Si lva Állachoclo

A s s e ssora

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária'.
19.6 O outro ponto suscitado na peça recursal refere-se à extrapolação pela Corte de Contas de
suas atribuições constitucionais. Com a devida venha, percebe-se notadamente a coerência do Acórdão
com a sua fundamentação legal, cuja decisão está em consonância com a competência estatuída pela
Constituição a esse Tribunal. Assim, o julgamento pela irregularidade das contas enquadrou-se na
hipótese prevista na alínea 'b' da Lei Orgânica do Tribunal (ato de gestão, ilegal, ilegítimo,
antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, entre outros),
cominando na multa aplicada ao responsável prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92.
19.7 Neste contexto, mister realçar a competência do Tribunal, vinculada ao julgamento dos
gestores públicos na esfera administrativa, cuja terminologia empregada pela Lei Maior, de julgar as
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, presume-se, fez crer ao
recorrente que o TCU estaria adstrito a mero exame de conformidade de peças contábeis. Destarte, é
ponto pacifico a competência do Tribunal ora como entidade fiscalizadora e ora como órgão de
caráter administrativo, dotado de jurisdição própria e definido constitucionalmente (art.71, incisos 1 e
II).
19.8 Ademais, não se trata de Intervenção Federal no Estado como se presume quis dizer o
apelante ao evidenciar o art. 34, inciso VII, alínea d, da Constituição Federal. Não se feriu a autonomia
do ente federativo. Mesmo porque como leciona o jurista José Afonso da Silva 'a intervenção é ato
político que consiste na incursão da entidade interventora nos negócios da entidade que a suporta'.
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 9 ed., Pág. 423). Trata-se de verba da esfera federal,
encontrando-se portanto, sob a jurisdição do Tribunal o exame de mérito de atos dos responsáveis pela
aplicação de 'quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município'- inciso VII do art. 5 0 da Lei
Orgânica do Tribunal.
19.9 Posto isso, conquanto se reconheça a responsabilidade do gestor no que tange aplicação da
verba federal, respondendo inclusive como pretende demonstrar o apelante perante à Fazenda Pública
pelos prejuízos que causarem, não se configurou nos autos locupletamento na pessoa do ordenador de
despesa, e sim benefícios ao Estado.
19.10 No tocante à argumentação defendida pelo apelante quanto ao Estado ser `inimputável
contabilmente', ressalte-se que não se trata de pena, o que se questiona é a devolução do recurso, o
que
ensejou a determinação contida no item 8.3 do Acórdão n° 026/93 ora recorrido. Por sua vez, o art.
5 0 , inciso LIX da Carta Magna, (DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS)
citada literalmente pelo apelante, não está diretamente relacionado com o ente federativo.
19.11 Por derradeiro, o recorrente defendeu a tese relacionada a preclusão com respeito ao prazo
para julgamento da Tomada de Contas Especial, apresentada em 1991 e julgada em 24.03.93, no seu
entender, em desacordo com o art. 14, da Lei n° 8.443/92, o que ensejaria a sua nulidade.
19.12 Note-se, a esse respeito, que ao se pronunciar sobre matéria análoga, o Exmo. Sr Ministro
Iram Saraiva, ao apreciar o TC 574.084/93-2 (Acórdão 544/97-2' Câmara), assim manifestou-se,
verbis:
'4. Ensinam os doutrinadores que a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito, por não
ter sido exercido no tempo e modo oportunos. Ainda segundo a doutrina a preclusão pode ser
temporal, lógica e consumativa, segundo as causas que a originam. A preclusão temporal decorre do
esgotamento do prazo para o exercício de faculdade processual. A preclusão lógica ocorre quando a
prática de um ato é incompatível com a prática de outro. A preclusão consumativa, por seu turno,
resulta de atos decisórios tornados definitivos. As questões decididas por esses atos não podem ser
reexaminadas.
5. Como é cediço, nenhuma dessas espécies se aplica ao prazo para julgamento das contas dos
gestores públicos, que deve ser feito pelo Tribunal de Contas da União, visto que a preclusão, como
regran .refere-se às partes, quer no âmbito judicial, quer no que diz respeito aos julgamentos desta
Corte—Contas. Isto se dá em virtude de fato de que, tanto os órgãos da Jurisdição, quanto este
5
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Tribunal de Contas extraem a competência para julgar da própria Constituição e não da leis
infraconstitucionais que dispõem sobre seu funcionamento. A conseqüência disso é que um instituto de
direito processual, como a preclusão, não pode impedir o exercício de competências instituídas pela
Constituição Federal.'
19.14 Observa-se que tal entendimento se aplica à questão ora tratada, o que elucida o assunto.
19.15 Feitas essas considerações, urge considerar que o fundamento do Acórdão diz respeito ao
desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ensejando a determinação ao Instituto de Cacau da
Bahia para proceder a reposição aos cofres do FUNGECAU da importância originalmente repassada.
19.16 Depreende-se dos autos, como já assinalado de início, que a verba relacionada ao
convênio n° 449 não foi utilizada em suas finalidades precípuas, ou seja, na construção de uma Escola
Rural na Fazenda Boa Vista e um Posto médico na Fazenda Fojo no Município de Matuipe-BA (fl. 42
do Vol. principal). O valor do ajuste foi aplicado na obra de eletrificação rural dos grupos Cascalheria
e Santana, objeto do convênio de n° 180/86 (fls. 137/138 do Vol. II).
19.17 Houve, assim, remanejamento de recurso de um convênio para outro, deixando de
beneficiar duas comunidades carentes, não obstante, inegavelmente, ter havido beneficio social para
outra comunidade.
19.18 Quanto ao fato em si, desvio de finalidade, ressalte-se, por oportuno, que segundo Hely
Lopes Meirelles, o princípio de finalidade veda a prática de ato administrativo destituído de interesse
publico. Em sua concepção á finalidade 'terá sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato
administrativo: o interesse público'. Mais adiante leciona 'desde que o princípio da finalidade exige
que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro
objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros' (Direito Administrativo Brasileiro, 21'
ed., Pág. 85).
19.19 Destarte, examinando a questão sob o ângulo acima citado, verifica-se que houve uma
ilegalidade na aplicação da verba em objeto distinto do pactuado no convênio, não ocorrendo, porém,
ato lesivo ao interesse público.
19.20 A respeito, é oportuno trazer à colação trecho do Voto proferido pelo eminente Ministro
Carlos Átila ao relatar o TC-374.049/93-9 (Acórdão 125/97- ia Câmara- Ata 13/97), destacando que,
'em inúmeras assentadas, este Tribunal deliberou no sentido de que, nos casos de desvio de finalidade
de recursos, se estes tiverem sido aplicados em beneficio da comunidade beneficiária da tratativa, é de
se dispensar o ressarcimento da importância em questão'.
19.21 Nessa circunstância, cumpre também destacar trecho do Voto proferido pelo eminente
Ministro Adhemar Ghisi, ao deliberar no TC - 475135/95-4 (Decisão 069/97- r Câmara), tendo
deixado assente que 'a confissão do desvio de objeto poderia conduzir a irregularidade das contas mas
não, necessariamente, à imputação de débito, conforme farta jurisprudência desta Corte'.
19.22 Sobre a matéria, verifica-se que houve desvio de objeto, não se configurando, entretanto,
em dano ao Erário, mesmo porque a verba foi aplicada, embora em objeto diverso do originalmente
acordado.
19.23 Em assim sendo, não tendo ficado caraterizado como já realçado anteriormente, dano ao
Tesouro, entende-se que se deve dar provimento ao recurso ora interposto, dispensando a devolução
do valor repassado, mesmo porque o fato em si já ensejou a irregularidade das contas e a conseqüente
apenação do responsável.
CONCLUSÃO
20. Por todo o exposto, submetemos os autos à consideração superior, sugerindo que se deva
conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Estado da Bahia para, dando-lhe provimento
tornar insubsistente o subitem 8.3 do Acórdão n° 026/93-Plenário, permanecendo inalterados os
demais subitens."
O Secretário de Controle Externo em Substituição manifesta-se, no mérito, de acordo com
2
a proposta da instrução, ressaltando a tempestividade do recurso, tendo em vista que a ciência da decisão
se deu em 21.05.97 e a peça interposta em 28.05.97.
6
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3
O Ministério Público após frisar que o recurso é tempestivo, manifesta-se, quanto ao
mérito, que "os recursos federais, embora não aplicados nos fins propostos no convênio, o foram em
beneficio da comunidade, razão por que nos parece viável a proposta de reforma parcial do Acórdão para
exlcuir-se a determinação de recolhimento do débito ali apontado"

É o relatório
II- VOTO
Registro inicialmente que o presente recurso atende aos requisitos estabelecidos no art. 231
e 233 do RUTCU, devendo, portanto, ser conhecido
2.
Conforme destacado no relatório precedente, as contas do Sr. Roberto Paulo Kruschewsky,
ex-Presidente do ICB, foram julgadas irregulares, em face da utilização dos recursos oriundos de
convênio em finalidade diversa daquele prevista no termo, tendo o Tribunal o condenado ao pagamento
de multa pela irregularidade. Naquela oportunidade determinou-se ao ICB que procedesse ao
recolhimento aos cofres do FUNGECAU da importância devida, atualizada monetariamente.
Com a assunção pelo Governo do Estado da Bahia dos direitos e obrigações do extinto
ICB, e ciente da determinação expedida ao órgão extinto, o Governo apresentou Recurso de
Reconsideração quanto à referida determinação
3

Todos os pontos questionados na peça recursal foram detidamente examinados pela
Unidade Técnica, cujas conclusões endosso. Discordo, apenas, com relação à pratica adotada por esta
Corte nas situações em que recursos de convênios tenham sido aplicados em beneficio da comunidade,
ainda que fora do objeto conveniado, - de determinar aos convenentes (ou beneficiários) o recolhimento
aos cofres do Tesouro Nacional ou das Entidades Federais repassadoras dos recursos da quantia
repassada, fundamentando-se somente nas alegações de defesa apresentadas pelo Gestor. Ocorre que os
responsáveis, em tais situações, atuam sempre em seu próprio nome, ou seja, atuam como pessoas
fisicas, não tendo o Tribunal em nenhum momento ouvido as pessoas jurídicas.
Conforme expus recentemente (v.g. TC-399.118/94-2), não há como se impor ônus aos
órgãos/entidades, se não lhes foi dado o direito constitucional da ampla defesa. Há, portanto, que se
evitar sejam esses entes compelidos a restituir aos cofres federais quaisquer recursos sem que lhes seja
oferecida a possibilidade de defesa, em atendimento, portanto, ao devido processo legal.
Entendo, assim, assistir razão ao Governo do Estado da Bahia quando argumenta que o
extinto ICB (ou seu Órgão sucessor) deveria ter sido citado, abrindo-se-lhe a oportunidade de recolher o
valor devido ou de apresentar alegações de defesa, pela suposta aplicação irregular dos recursos
recebidos do FUNGECAU para a construção de posto de saúde e de escola rural
Transcrevo, por oportuno, trecho do Voto proferido pelo Relator do Acórdão recorrido,
ilustre Ministro Olavo Drummond, ao entender que "não se pode tolerar tal desvirtuamento de princípios
importantes da administração financeira. Quando a legislação examinada determina aos executores 'o fiel
cumprimento dos programas e convênios', quer ver atingido o objetivo social ou econômico específico,
pré-determinado e aceito como necessário à melhoria das condições de vida das populações locais. Não
fosse assim, não haveria a necessidade de convênio ou da fixação de objetivos e metas: bastaria, pura e
simplesmente, a transferência dos recursos. Ademais, quando uma determinada entidade ou órgão
submete ao titular dos recursos - um projeto, a ser assistido financeiramente, está traduzindo uma
necessidade prioritária dessa comunidade local. De repente, recebidos os recursos, desaparece a
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necessidade e eles são aplicados em algo absolutamente diverso, como no caso vertente. Trata-se de
prática inaceitável. Em que pese terem sido os recursos aplicados em beneficio da Prefeitura .. .... , é
inafastável a obrigação de serem repostos aos cofres do órgão repassador, .., pelas razões aduzidas."
Assim, a prevalecerem os argumentos da decisão ora recorrida, caberia serem adotadas
8.
providências no sentido de buscar-se o ressarcimento dos valores utilizados pelo ex-ICB em finalidade
diversa daquela prevista no convênio firmado com o FUNGECAU. No entanto, considerando haver sido
comprovado nos autos que ditos recursos foram utilizados na construção de rede elétrica, beneficiando
uma comunidade, não havendo, portanto, locupletamento do responsável, e levando-se em conta que o
Instituto de Cacau da Bahia foi extinto em 26.08.1992, tendo o Governo daquele Estado assumido seus
direitos e obrigações, e que, ademais, seria extremamente oneroso restaurar-se todo o processo, a
começar pela citação do Governo do Estado da Bahia, alinho-me, excepcionalmente, à proposta de
mérito formulada pela Unidade Técnica com o apoio do Ministério Público.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza em 21 de outubro de 1998.

ADHEMAR P 'ADINI GHISI
Min'sd-o-Relator
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ACÓRDÃO N°

154

/98-TCU — Plenário

1. Processo TC n° 279.126/91-3
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração
3. Interessado: Governo do Estado da Bahia
4. Entidade: Instituto de Cacau da Bahia (extinto)
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa Silva
7. Unidade Técnica: 10a SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade do Sr. Roberto Paulo Kruschewsky Almeida, ex-Presidente do Instituto de Cacau da
Bahia, instaurada em razão omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo
FUNGECAU em 10.06.86, no valor de Cz$ 150.000,00, para a construção de minipostos de saúde e de
escolas rurais;
Considerando que apresentadas as contas restou caracterizado desvio de finalidade na
aplicação dos recursos;
Considerando que na Sessão de 24.03.93 o Plenário adotou o Acórdão n° 026/93, julgando
irregulares as contas do responsável e condenando-o ao pagamento de multa, bem como determinando ao
Instituto de Cacau da Bahia a restituição dos valores ao FUNGECAU, devidamente atualizados;
Considerando que o Instituto de Cacau da Bahia foi extinto em 1992, e que o Governo do
Estado da Bahia assumiu os direitos e obrigações da Autarquia extinta;
Considerando que, ciente da determinação, o Governo do Estado da Bahia interpôs,
tempestivamente, recurso de reconsideração contra o subitem 8.3 do Acórdão n° 026/93-P;
Considerando que assiste razão ao Governo do Estado da Bahia quanto à ausência do
devido processo legal, uma vez que não se promoveu a citação daquela pessoa jurídica;
Considerando que seria extremamente oneroso restaurar o processo desde a fase de
citação, abrindo oportunidade de defesa ao Governo do Estado da Bahia;
Considerando as conclusões dos pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério
Público junto à esta Corte;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 32 e 33 da Lei n°8.443/92, em:
conhecer do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando
insubsistente o subitem 8.3 do Acórdão n° 026/93-Plenário, mantendo em seus exatos termos os demais
subitens do Acórdão recorrido;
dar ciência desta decisão ao interessado.
9. Ata n° 43/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HEMAIP LADINI GHISI
Mini
-Relator

M SARAIV
Presidênci

Fui presente:
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe 1— Plenário
TC-549.008/91-8
Natureza: Recurso de Revisão
Responsável: Josenildo Leal Moreira
Entidade: Associação dos Moradores da Cidade de Manoel Emídio
- PI
Ementa: Recurso de Revisão interposto em processo de Tomada de
Contas Especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas
de recursos recebidos da Delegacia do Ministério da Educação no
Estado do Piauí. Elementos apresentados não são capazes de suprir
as falhas consideradas graves e que ensejaram o julgamento pela
irregularidade com aplicação de multa ao responsável.
Conhecimento e não provimento.
Adoto como Relatório a instrução elaborada no âmbito da SECEX/PI, com a qual
concordaram o Diretor de Divisão e o Secretário de Controle Externo, haja vista que expõe com clareza
os fatos contidos nestes autos:
"Trata-se de Recurso de Revisão (fls. 95/105) interposto pelo então Presidente da Associação
dos Moradores de Manoel Emídio/PI, Sr. Josenildo Leal Moreira, contra o Acórdão n° 081/93-TCU —
V' Câmara (fl. 60), proferida na Sessão de 25/05/93.
2. No referido Acórdão, a Egrégia P Câmara resolveu:
'Considerando que a CISET/MEC certificou a irregularidade das presentes contas em virtude da
ausência de comprovação dos recursos recebidos da DEMEC/PI em 13/07/88, no valor de
Cz$ 432.000,00;
Considerando que, citado, o responsável apresentou a questionada Prestação de Contas;
Considerando que não há indícios de desvio ou malversação dos recursos transferidos pela
DEMEC/PI;
Considerando, porém, que foram apuradas as seguintes irregularidades: apresentação
intempestiva das contas; falta do extrato bancário; e saque dos recursos em parcela única, enquanto os
pagamentos foram efetuados mensalmente (agosto/dezembro);
Considerando que as justificativas oferecidas pelo responsável não elidiram as irregularidades
acima apontadas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da ia Câmara:
rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Presidente da Associação dos Moradores
da Cidade de Manoel Emídio/PI;
julgar irregulares as presentes contas, com fundamento no artigo 16, III b, da Lei n° 8.443/92,
e em débito, pela aplicação da multa no valor de Cr$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos
cruzeiros), Josenildo Leal Moreira, a cujo pagamento o condenam, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da notificação, para o recolhimento do respectivo valor aos cofres da União.'
3. Devidamente notificado (fl. 61/62), o responsável ingressou com Recurso de Reconsideração
(fls. 66/69), o qual não conseguiu elidir as irregularidades que se seguem: apresentação intempestiva
das contas; falta de extrato bancário, e saque dos recursos em parcela única, enquanto os
pagamentos foram efetuados mensalmente (agosto/dezembro). Em conseqüência, os Ministros do
Tribunal de Contas da União, em Acórdão n° 071/95-TCU- 1 5 Câmara (fl. 81), sentenciaram:
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'a) com fundamento no art. 33 da Lei n° 8.443/92, conhecer das alegações apresentadas pelo Sr.
Josenildo Leal Moreira como Recurso de Reconsideração para negar-lhe provimento, mantendo-se em
todos os seus termos o v. Acórdão n° 081/93 — 1' Câmara;
b) com fundamento no art. 23, inciso III, alínea 'a' e art. 93 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 159,
inciso III, alínea 'a' e art. 248 do Regimento Interno, determinar o arquivamento do processo, por
economia processual, sem cancelamento do débito, condicionando a quitação à comprovação do
recolhimento da multa atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento.'
4. Em cumprimento do Acórdão, supra, esta Secretaria de Controle Externo providenciou
comunicação ao responsável mediante Oficio n° 159/95-SECEX/PI (fls. 82/83).
5. O Sr. Josenildo Leal Moreira requereu, em 26/08/96, que fosse juntado ao processo cópia do
DARF no valor de R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos) com vistas à quitação do referido
processo (fl. 86).
6. Ante o recolhimento do débito, o Tribunal, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso
III, alínea b, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 27 do mesmo diploma legal, e com o art. 169, parágrafo
único do Regimento Interno do TCU, decidiu dar quitação ao responsável, ante o recolhimento
integral da multa, mantendo-se a irregularidade das contas (fl. 92).
7. Irresignado, o responsável ingressou com o presente Recurso de Revisão, expondo o que se
segue (fls. 95/96):
apresenta relação de pagamentos contendo: número, valores e datas dos cheques emitidos para
pagamento mensal dos professores (fls. 97/105);
que se considere a prestação de contas apresentada inicialmente, como tempestiva e mal
elaborada pelo setor de contabilidade da Associação, bem como a identificação dos saques e dos
documentos pessoais dos beneficiários;
solicita do TCU diligência junto ao Cartório Eleitoral da Comarca de Manoel Emídio e a
Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, para certificar-se da veracidade do número dos Títulos
Eleitorais e das Identidades dos beneficiários na relação de pagamento em anexo (fls. 97/101);
em relação ao Protocolo da DEMEC/PI considera infundada a afirmação junto a autenticação
do cartão de protocolo, devido a inexistência de arquivos, visto que os documentos com mais de 05
(cinco) anos extraviados nos arquivos dos Ministérios;
que, por falta de conhecimento técnico e deficiência administrativa, a Associação não
apresentou o extrato bancário do período agosto/dez/88, na prestação de contas anteriormente
apresentada à DEMEC/PI. Porém, vem anexá-la, agora, após requerer a micro-filmagem ao Banco do
Brasil, e fazendo a Conciliação Bancária necessária.
8. As alegações do recorrente merecem alguns comentários, a saber:
8.1. Convém relembrar a afirmação do responsável quando da prestação de contas inicialmente
apresentada à fl. 28:
`Obs: Deixamos de apresentar o extrato bancário, devido termos sacado o dinheiro de uma só
vez e depositado na Tesouraria dessa Associação, para daí darmos prosseguimento ao pagamento em
espécie. Devemos informar também que não temos agência bancária em nossa cidade daí a dificuldade
de se trabalhar emitindo cheques.'
8.2 Ora, os documentos apresentados agora, nesta fase processual, contradizem a afirmação
retrotranscrita. Segundo tais documentos, mais especificamente os extratos bancários, os recursos não
foram sacados de uma só vez, mas em diversas vezes, mediante cheques aos quais correspondem as
rubricas de números 910004, 910037, 910024, 829702, 829714 e 225170.
8.3. De outra parte, as importâncias sacadas não correspondem aos valores que constam na
Relação de Pagamentos Efetuados. Senão vejamos:
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CHEQUES
910004
910037
910024
829702
829714
225170
TOTAL

VALOR SACADO
135.000,00
15.000,00
73.000,00
327.000,00
234.491,78
224.000,00
1.008.491,78

VALOR DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
86.400,00
86.400,00
86.400,00
86.400,00
86.400,00
432.000,00

8.4. Assim, a diferença entre o valor sacado mediante aqueles registros e o valor que consta na
Relação de Pagamentos é de Cz$ 576.491,78 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
um cruzados e setenta e oito centavos), valor este que chega a superar o total de pagamentos.
8.5. Outrossim, o próprio responsável, em sua Relação de Pagamentos Efetuados, apresenta as
datas dos saques e as datas dos pagamentos:
I1

a

1

CHEQUES
910004
910037
910024
829702
829714
225170

DATA DO SAQUE
23/08
19/09
2109
25/10
10/11
29/12

DATA DO PAGAMENTO
30/08
30/09
30/09
30/10
30/11
30/12

8.6. Donde se depreende que, da mesma forma que os valores dos saques não guardam
correspondência com os valores dos pagamentos, as datas dos saques e pagamentos tampouco estão
correlacionadas.
8.7. Cumpre ainda ressaltar que existe erro na data do saque do cheque n° 910004, indicada na
Relação de pagamento à fl. 97 (mês de agosto/88). De fato, efetivamente a retirada ocorreu em 23/09
(fl. 102) e não em 23/08, ou seja, ocorreu em data posterior ao pagamento, o que demonstra que este
saque foi efetuado em face de outros motivos que não os pagamentos relativos à Subvenção em lide.
8.8. Oportuno se torna apontar que existe numeração distinta no código do 'histórico' de
lançamento desses cheques no extrato. Enquanto nos cheques n"s 910004, 910024, 829714 e 225170
encontra-se o 'histórico' 102, nos cheques n°s 910037 e 829702 encontra-se o 002. Ora, o código 002
refere-se a cheques sacados 'na boca do caixa', no entanto o código 102 corresponde a cheques
compensados, conforme tabela de código do Banco do Brasil S/A. Por conseguinte, pode-se afirmar
que os quatro cheques acima (910004, 910024, 829714 e 225170) indicam transferências de recursos
para outra conta, à qual o arrazoado de defesa não faz referência.
8.9. Registre-se, ainda, que a Relação de Pagamentos Efetuados foi confeccionada em
formulário que indica o exercício de 1994, diferente do ano da movimentação dos recursos, de 1988.
8.10. Destarte, a documentação apresentada carece de elementos capazes de elidir a
responsabilidade do recorrente, uma vez que as inúmeras falhas e contradições nos documentos não
deixam dúvidas que a Prestação de Contas ora apresentada foi forjada e não corresponde ao emprego
dos recursos públicos pertinentes à Subvenção em comento.
8.11. No que tange à pretensão do recorrente, de que sua prestação de contas inicialmente
apresentada seja considerada tempestiva e mal elaborada, assinalamos que não há como aceitar por
tempestivas tais comprovações de contas, pois que esta Tomada de Contas Especial foi instaurada (fl.
11) justamente devido à omissão no dever de prestar contas no prazo legal (28/02/89, conforme art. 66,
§ 10 do Decreto n° 93.872/86). Em verdade, tal prestação de contas só foi apresentada em 13/05/92 (fl.
27), após a instauração deste processo (em 21/01/91, fl. 01) e citação deste Tribunal (fl. 25).
min-ag/54900891
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8.12. Quanto ao Cartão de Protocolo, observamos que instrução anterior (fls. 70/72) havia
apontado a falta de autenticação da cópia desse documento trazida aos autos (fl. 69). Contudo, o
recorrente alega, no momento, impedimento de se conseguir a cópia autenticada, uma vez que 'após
05 (cinco anos) tais documentos são extraviados nos arquivos dos Ministérios'.
8.13. Ora, tal afirmação carece de comprovação e o recorrente nada apresenta neste sentido, nem
sua solicitação de autenticação, nem o indeferimento da DEMEC/PI. Ademais, a discussão em torno
dessa questão não produz resultados, pois que a data fixada no Cartão de Protocolo (07/12/90) também
é posterior à data limite de entrega da prestação de contas (28/02/89) não se podendo, portanto,
considerá-la tempestiva.
8.14. No que pertine à solicitação de que o TCU diligencie junto a outros órgãos, a fim de
recolher provas, assinalamos que não cabe ao TCU laborar na produção de provas em favor das partes,
competindo, sim, o ônus da prova ao gestor dos recursos públicos.
8.15. Com efeito, o Decreto-lei n° 200/67, em seu art. 93, já disciplinava a questão, imputando a
responsabilidade pela prova àquele que utilize recursos públicos, in verbis:
'Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas
competentes.'
8.16. Outrossim, o art. 8° da Lei n° 8.443/92, caput, caracteriza o ato de prestar contas e de
comprovar a aplicação dos recursos como um dever daquele que os tenha recebido, in verbis:
'Art. 8° - Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação
dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso Vil, do art. 5° desta Lei, da ocorrência de
desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vista à instauração da
tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano'. (grifamos).
8.17. Destarte, os dispositivos legais supracitados vêm dirimir qualquer dúvida que porventura
há acerca do ônus da prova em caso de utilização de recursos públicos. A comprovação da aplicação
destes recursos é obrigação, é dever do responsável.
8.18. Ademais, mesmo que não houvesse norma legal nesse sentido, o dever de prestar contas é
decorrência natural da Administração como encargo de gestão de bens e interesses alheios, como nos
alerta o insigne Hely Lopes Meirelles, em seu Direito Administrativo Brasileiro (18a Edição, pág.
92/93), in verbis:
'O dever de prestar contas é decorrência natural da administração como encargo de gestão
de bens e interesses alheios. Se o administrador corresponde ao desempenho de um mandato de zelo e
conservação de bens e interesses de outrem, manifesto é que quem o exerce deverá contas ao
proprietário. No caso do administrador público, esse dever ainda mais se alteia, porque a gestão se refere
aos bens e interesses da coletividade e assume o caráter de um múnus público — agente político ou
simples funcionário — de prestar contas de sua gestão administrativa, e nesse sentido é a orientação de
nossos Tribunais. (STF, RF 99/969; TJSP, RJ 237/253).
8.19. Por outro lado, não é cabível invocar fundamento no art. 399 do Código Processo Civil,
para obtenção de prova para o interessado, visto que tal dispositivo não se aplica no âmbito do TCU,
por seguir as normas processuais específicas em matéria de 'contas', previstas em sua Lei Orgânica
(Lei n° 8.443/92) e em seu Regimento Interno (Resolução Administrativa n° 15/93). As normas do
CPC só se aplicam analógica e subsidiariamente, no que couber, na esfera do TCU, a seu juízo,
quando não houver normas legais regimentais específicas, conforme Enunciado n° 103 de sua Súmula
da Jurisprudência predominante.
8.20. Não há, portanto, lugar para a pretensão do recorrente de transferir o ônus da prova a
outrem, pois que o ônus da prova compete a quem a alega: 'ônus probandi incumbit ei qui dicit'.
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Conclui-se, assim, que o Recurso de Revisão do Acórdão n° 081/93-TCU-1a Câmara não pode
prosperar, pois que não apresenta elementos novos capazes de afetar os fundamentos da decisão
definitiva e elidir as irregularidades das presentes contas.
Cumpre informar, nesta oportunidade, que o recorrente moveu Ação Ordinária, contra a
União Federal, na Justiça Federal-P Região-Seção Judiciária do Distrito Federal-6a Vara, na qual
solicita a anulação do Acórdão n° 081/93-TCU-P Câmara e que o TCU já prestou informações para
subsidiar a defesa da União, naquele feito, conforme processo TC n° 011.420/96-0, apenso. Entretanto,
considerando a independência de instâncias, o presente processo deve ter seu curso normal, com
apreciação de mérito pelos órgãos deliberativos do TCU.
Ante o exposto, propomos:
seja conhecido o Recurso de Revisão, pois que satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
nos termos do art. 35 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 236 do Regimento Interno do TCU;
negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n° 081/93-P Câmara
(fl. 60) proferido na Sessão de 25/05/93 (cf. Ata n° 17/93), por não se apresentarem elementos novos
capazes de modificá-lo."
2.
O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador Ubaldo Alves Caldas, manifesta
concordância com a proposta da Unidade Técnica, registrando que, embora cumpridos os requisitos de
admissibilidade da peça recursal, os argumentos nela insertos são insuficientes para elidir as falhas que
resultaram no julgamento pela irregularidade das contas.
É o Relatório.

- VOTO

Inicialmente, cabe salientar que o presente recurso de revisão preenche os requisitos
previstos no art. 35 da Lei n° 8.443/92 c/c art. 236 do Regimento Interno, merecendo, portanto, ser
conhecido.
No que concerne ao mérito, os novos elementos juntados aos autos não são capazes de
suprir as falhas consideradas graves e que ensejaram a irregularidade destas contas com aplicação de
multa ao responsável.
Relembrando que, nos Consideranda do Acórdão n° 081/93 — 1 Câmara, constou que não
havia indícios de desvio ou malversação dos recursos repassados pela Delegacia do Ministério da
Educação no Estado do Piauí à Associação dos Moradores da Cidade de Manoel Emídio/PI, mas que
foram apuradas irregularidades relativas à apresentação intempestiva das contas, à falta do extrato
bancário e ao saque dos recursos em parcela única, enquanto que os pagamento foram efetuados
mensalmente, poder-se-ia pensar, em princípio, que a apresentação dos novos documentos, ora juntados
pelo responsável — relação de pagamentos efetuados e extratos bancários — supririam as faltas então
registradas, ensejando, conforme nova linha jurisprudencial destra Corte, a revisão do julgado.
Todavia, os novos elementos, quando submetidos ao exame criterioso da SECEX/PI, não
serviram ao objetivo de comprovar a correta utilização dos recursos públicos repassados à referida
Associação. Pelo contrário, seu exame leva a conclusões mais graves, ou seja, a produção de provas
forjadas com o objetivo de ver o mérito do julgamento destas contas alterado.
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Ante o exposto, acolhendo as manifestações proferidas nos autos, 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

e outu-

bro de 1998.

INI GHISI
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N°
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Processo TC n° 549.008/91-8
Classe de Assunto: I Recurso de Revisão
Responsável: Josenildo Leal Moreira
Entidade: Associação dos Moradores da Cidade de Manoel Emídio - PI
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/PI
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam nesta fase de Recurso de Revisão
interposto pelo Sr. Josenildo Leal Moreira, ex-Presidente da Associação de Moradores da Cidade de
Manoel Emídio/PI, contra o Acórdão n° 081/93 — TCU - 1' Câmara, que julgou irregular a Tomada de
Contas Especial de sua responsabilidade, instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos
recursos repassados à referida Associação, em decorrência do "Termo de Concessão de Auxílios ,
Contribuições e Subvenções", celebrado, em 13.07.88, com a Delegacia do Ministério da Educação no
Estado do Piauí, no valor de Cz$ 432.000,00, objetivando o pagamento de professores/supervisores no
Programa Pré-Escolar;
Considerando que nas razões de decidir do Ministro-Relator da mencionada Decisão
constou que, apesar de não haver indícios de desvio ou malversação de recursos, foram apuradas
irregularidades relativas à apresentação intempestiva das contas, à falta do extrato bancário e ao saque dos
recursos em parcela única, enquanto que os pagamentos foram efetuados mensalmente;
Considerando que foram os fatos acima que ensejaram o julgamento pela irregularidade das
contas;
Considerando que, se os novos elementos juntados aos autos tivessem sido capazes de
sanar as irregularidades apontadas no Acórdão n° 081/93 — TCU - i a Câmara, poder-se-ia adotar linha
jurisprudencial desta Corte no sentido de dar provimento a recurso de revisão que cuida de apresentar,
mesmo a destempo, as contas reclamadas, demonstrando o bom e regular emprego dos recursos;
Considerando, contudo, que há inconsistências nos novos elementos apresentados, com
indícios de que foram forjados;
Considerando que o responsável recolheu o valor da multa que lhe foi aplicada, conforme
alínea "b" do Acórdão n° 081/3 — TCU — ia Câmara, tendo-lhe sido dada quitação em Sessão de 18.01.96;
Considerando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 32 e 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92, em conhecer o Recurso de Revisão ora
interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n°
081/93 — TCU - P Câmara.
Ata n° 43/98 - Plenário.
—

Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

AD E AR P LADINI GHISI
Ministro "I-a-tor

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

A

ALON ALENCAR DRIGUES
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GRUPO I - CLASSE I - Plenário

Processo n.° TC 029.041/91-0 e Anexo I
Natureza: Pedido de Reexame/Relatório de Inspeção Ordinária.
Entidade: Banco do Brasil S/A
Responsáveis: Lafaiete Coutinho Torres (Presidente) e Celso
Freitas Cavalcanti (Diretor de Recursos Humanos).
Unidade de Instrução: 10 a SECEX
Ementa — Pedido de Reexame em Relatório de Inspeção

Ordinária. Decisão recorrida n.° 416/96-Plenário e Decisão n.°
814/96-Plenário. Determinação a respeito do pagamento de
gratificação de função de confiança a empregados cedidos com e
sem ônus a outros órgãos/entidades. Conhecimento. Provimento
negado.
Cuida-se agora do Pedido de Reexame (fls. 01/12) interposto em 17-01-97, pelo Sr. Paulo César
Ximenes Alves Ferreira, na condição de Presidente do Banco do Brasil S/A (fl. 11), em face da Decisão
Plenária n.° 814/96 de 12.12.96, referente aos embargos de declaração da Decisão Plenária n.° 416/96 de
17.07.96.
2.

A instrução dos autos (fls. 20/30), a cargo do AFCE Ricardo Luiz Rocha Cubas, registra que:
"Em 17 de julho de 1996 o Plenário deste Tribunal, mediante a decisão n.° 416/96, determinou ao
Banco do Brasil S/A a revogação de suas normas internas referentes a readmissão de ex-empregados e
a suspensão de pagamento de gratificação de função de confiança quando da cessão de seus
funcionários comissionados para outros órgãos/entidades.
Em face do subitem 8.1.2 da referida decisão houve a interposição de embargos de declaração (fls.
114/117 do TC 029.041/91-0) tendo em vista que a mesma foi proferida sem levar em consideração o
disposto no art. 3° da Lei n.° 9.007/95.
Conhecido os embargos foi proferida a Decisão Plenária n.° 814/96, ora recorrida, que, no mérito,
deliberou por:
'8.1 - esclarecer que a Lei n.° 9.007/95, em seu art. 3°, não trata de incorporação do adicional de
função, que não se constitui vantagem do emprego permanente, mas representa a remuneração devida
aos empregados regularmente designados para o exercício de cargo em comissão na entidade de
origem;
8.2 - alterar o item 8.1.2 da decisão recorrida que passa a ter a seguinte redação:
'8.1.2 - suspender o pagamento da Gratificação Adicional de Função aos empregados cedidos a
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, e neles investidos em cargo em comissão ou
função de direção, chefia e assessoramento, facultando-lhes o direito de opção previsto no art. 3°, da
Lei n.° 9.007/95'
3. DA ADMISSIBILIDADE

Atestamos a tempestividade do Pedido de Reexame, interposto em 17.01.97, tendo em vista que o
ciente do recorrente ao oficio TCU-8 5 SECEX n.° 640/96 (fl. 126 do TC 029.041/91-0) data de
02.01.97 e que o prazo recursal é de 15 (quinze) dias;
Está presente nos autos o instrumento de mandato (fl. 12) que legitima a participação do
procurador no processo em epígrafe, conforme o art. 13 da Resolução TCU n ° 36/95;
Foram argüidos novos fundamentos de direito: preliminarmente, a ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório; no mérito, questionamentos referentes à interpretação da abrangência da
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remuneração na justiça do trabalho e considerações a respeito do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido
Assim, o presente 'Pedido de Reexame' está em condições de ser conhecido.
4. DO PEDIDO DE REEXAME

ALEGA O RECORRENTE:
4.1. em sede preliminar (fls. 03/05), que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, haja vista que foi dada uma única e exclusiva oportunidade do BB se pronunciar no presente
processo quando intimado a adotar as providências indicadas no item 8.1 da Decisão n.° 416/95, o que
ofende o disposto no inciso LV do art. 5 0 da CF (garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa), assim como o disposto no art. 10 e seguintes da Resolução n.° 36/95 deste Tribunal;
4.2. em sede de mérito (fls. 05/11), que:
o TCU é órgão de controle externo auxiliar do Poder Legislativo. Tem, conforme a Constituição
Federal, jurisdição nos termos do art. 71 da CF mas não tem a função judicial do art. 92 da CF. Dessa
forma o recorrente entende que há ofensa ao art. 3 0 da Lei 9.007/95, em relação à decisão recorrida, e
o Banco do Brasil deve observar primeiramente o ditame legal e depois a decisão administrativa ;
na Exposição de Motivos (fls. 06/07) da Medida Provisória n.° 858 de 26.01.95 - convertida na
Lei n.° 9.007/95 - há referência expressa de que os adicionais de função comissionada, auferidas ao
longo dos anos, tem caráter remuneratório, e o seu não reconhecimento inviabilizaria a cessão dos
servidores de melhor qualificação, ensejando uma interpretação da remuneração, em sentido lato,
apontada na Lei retrocitada e amparada pelo art. 457, §1° da CLT, de forma a ter reconhecida os
adicionais de gratificação de função como parte integrante da remuneração;
ao encontro do entendimento supra o recorrente cita, doutrinariamente, o autor Valentim
Carrion - in 'Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho' ed. 17k, páginas 293 e 294 - e,
jurisprudencialmente, o RR n.° 2.444/86-1, Ac. 3' T.. 5.257/86, do Tribunal Superior do Trabalho; (fls.
08/09)
haver-se-ia ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, vez que o §2° do art. 3 0 da Lei
9.007/95 assegura aos funcionários cedidos, anteriormente à vigência da Lei, os direitos e deveres
estabelecidos no respectivo ato de cessão. Indaga o recorrente quem seria o responsável pelas inúmeras
indenizações que viessem a ser adotadas com base no art. 7 0 , VI da CF c/c art. 468 da CLT. Por outro
lado, o recorrente ressalta que a requisição de cessão de funcionários do BB para a Presidência da
República é irrecusável, com base no art. 2° da Lei 9.007/95, `...o que convalida a hipótese do art. 50 ,
II, da Magna Carta.';
a título informativo o recorrente aduz que, referentemente ao disposto no subitem 8.1.1 da
Decisão 416/96, a Medida Provisória n.° 1523-2, reeditada em 09.01.97, acrescentou o parágrafo único
ao art. 453 da CLT que impôs a observância à obrigatoriedade de realização de concurso público,
assim como não cumulatividade de cargos, ambos, em face das normas internas que autorizavam a
readmissão de ex-funcionários.
5. Do EXAME DE MÉRITO
5.1. QUANTO À PRELIMINAR

5.1.1 - NÃO HOUVE OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO
O procedimento de auditoria realizado por unidade técnica competente deste Tribunal, sob a ótica
procedimental, tem característica semelhante à fase inquisitória do processo penal. Na fase de
inquérito policial busca-se a verdade real dos fatos ocorridos de forma a subsidiar os futuros
desdobramentos para o prosseguimento, ou não, da respectiva ação penal.
Nesse diapasão, citamos o disposto na ementa do Agravo Regimental em Inquérito n.° 897, de
23.11.94, do Supremo Tribunal Federal (verbis):
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'INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AFRONTA AO
ARTIGO 5.-X E XII DA CF: INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONTRADITÓRIO.
NÃO PREVALECE. I - A quebra do sigilo bancário não afronta o artigo 5.-X e XII da Constituição
Federal (Precedente: PET.577). II - O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO PREVALECE NA FASE
INQUISITÓRIA (I-IHCC 55.447 e 69.372; RE 136.239, inter alia). Agravo regimental não provido.'
(grifos)
Semelhantemente, os trabalhos de auditoria buscam, também, a verdade real dos atos de gestão
praticados pelos administradores públicos, fatos estes materializados no Relatório de Auditoria. Este,
por sua vez, é o instrumento que irá subsidiar esta Corte de Contas a emitir um juízo de valor no
âmbito de sua jurisdição administrativa.
Ora, se tanto em um como em outro procedimento, ambos de natureza administrativa, se verifica o
levantamento de dados necessários a um posterior juízo de valor, há plausibilidade, por analogia, no
entendimento de que o principio do contraditório não deve prevalecer em fase de auditoria
realizada pelos órgãos de controle.
5.1.2- TAMBÉM NÃO HOUVE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
Houve a constituição regular de advogado, como procurador, para atuar no processo em defesa do
recorrente. (Cap. III da Resolução TCU n.° 36/95)
O presente Pedido de Reexame é prova material de que este Tribunal está a zelar pela observância
ao princípio constitucional da ampla defesa (Cap. VII da Resolução TCU n.° 36/95);
A Decisão Plenária n.° 814/96, ora recorrida, foi proferida em face de interposição de recurso,
mediante embargos de declaração (fls. 114/117 do TC 029.041/91-0), pelo próprio recorrente, que
alterou a decisão originária - Decisão Plenária n.° 416/96 - incluindo menção expressa ao art. 3° da Lei
9.007/95;
Todos fatos retrocitados descaracterizam a ofensa ao aduzido princípio constitucional já que os
mesmos vão ao encontro do princípio da ampla defesa.
5.2. QUANTO AO MÉRITO

A fim de melhor situar a questão transcrevemos, Ipsis verbis, o art. 3° da Lei 9.007/95 e a
5.2.1
Decisão Plenária n.° 814/96, ora recorrida:
Lei 9.007/95 - Art. 3°

'É facultado ao servidor de entidade da Administração Pública Federal, não regido pela Lei 8.112, de
11 de dezembro de 1990, investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento, optar pela retribuição de seu emprego permanente e demais vantagens que integram a
remuneração a que faça jus na entidade de origem, acrescidas das vantagens previstas no caput do art.
2° da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994.
§1° Aos servidores atualmente requisitados aplica-se o disposto neste artigo.
§2° As requisições efetuadas anteriormente à vigência desta Lei regem-se pelas condições
estabelecidas no respectivo ato de cessão.'
Decisão n.° 814/96-TCU-Plenário

'8.1 - esclarecer que a Lei n.° 9.007/95, em seu art. 3°, não trata de incorporação do adicional de
função, que não se constitui vantagem do emprego permanente, mas representa a remuneração devida
aos empregados regularmente designados para o exercício de cargo em comissão na entidade de
origem;
8.2 - alterar o item 8.1.2 da decisão recorrida que passa a ter a seguinte redação:
'8.1.2 - suspender o pagamento da Gratificação Adicional de Função aos empregados cedidos a órgãos
ou entidades da Administração Pública Federal, e neles investidos em cargo em comissão ou função de
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direção, chefia e assessoramento, facultando-lhes o direito de opção previsto no art. 3 0 , da Lei n.°
9.007/95'

Comparando-se os dois textos acima, verificamos que o conflito de interpretação aduzido pelo
recorrente é aparente. A lei dá direito ao funcionário cedido a escolha pela sua retribuição de seu
emprego permanente e demais vantagens que integram a remuneração, ao passo que a decisão explicita
que a Gratificação Adicional de Função não integra esta remuneração, para fins de cessão.
Dessa forma o deslinde da questão repousa na questão, juridicamente posta, de se saber se a
gratificação de adicional de função está compreendida, ou não, no art. 3 0 da Lei 9.007/95, ou seja, para
fins de cessão de funcionários não estatutários a outros órgãos da administração.
A Exposição de Motivos n.° 01/95 da Lei 9.007/95 é explícita quanto à interpretação de
5.2.2.
que os referidos adicionais tem inegável caráter remuneratório e estão compreendidos na norma em
questão, no entanto, o legislador ao conceituá-los, afirma:
'São parcelas percebidas pelos servidores ao longo dos anos, e sua suspensão inviabilizaria justamente
a requisição daqueles de melhor qualificação.' (grifos)
Sob a ótica da hermenêutica, a mens legislatoris tem sido colocada, no nosso direito pátrio, EM
para a resolução de conflitos de interpretação legal. Ainda assim, há que se ressaltar
que o legislador menciona o caráter remuneratório do adicional de função quando a mesma é percebida
ao longo de um certo transcorrer de tempo em anos, que não foi explicitado. Menos de 2(dois) anos ?
Impossível, tendo em vista o plural na expressão 'ao longo dos anos' da E.M. (fls. 06/07) supracitada.
Três, cinco, dez, quinze anos ? É o que verificaremos.
SEGUNDO PLANO

A jurisprudência na Justiça do Trabalho elenca dois princípios conexos referentes à
5.2.3.
remuneração: da Estabilidade Econômica do Trabalhador e da Habitualidade. Em linhas gerais
significa dizer que a constância no pagamento de certos adicionais geram efeitos incorporatórios no
transcorrer de determinados lapsos temporais.
Dessa forma, e em específico referente ao adicional de função, temos diversos julgados que fixam
prazo mínimo de 10(dez) anos de permanência ininterrupta do empregado, em cargo de comissão, para
que o respectivo adicional se incorpore, em definitivo, à sua remuneração:
'Gratificação de função. Incorporação. O entendimento desta Corte é no sentido de que a supressão de
gratificação percebida por mais de 10 anos pelo empregado implica afronta ao princípio de
estabilidade econômica do trabalhador" (TST, RR 121.052/94.5, Regina Rezende Ezequiel, Ac. ia T.
1.840/96)
'A incorporação de função gratificada só está autorizada quando preenchido o requisito da carência de,
no mínimo, estar no exercício do cargo comissionado por 10 anos consecutivos....(TST, RR
191.408/95.7, Francisco Fausto, Ac. 3' T. 7.134/96).
'Incorporação de gratificação de função. Empregado que recebe gratificação de função por mais de 10
anos faz jus a sua incorporação ao salário, ainda que reverta ao cargo efetivo por ato unilateral do
empregador (TST, E-ED-RR 88.144/93.6, Roberto Della Manna, Ac. 3' T. 3.295/96).
Não podemos perder de vista que a gratificação de função, paga pelo exercício de cargo
5.2.4.
comissionado, tem natureza transitória, retratando as especificidades das atividades realizadas pelo
comissionado NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
A cessão de funcionários não estatutários a outros órgãos configura como nova situação fática
ensejadora do não pagamento gratificação de função nos termos da decisão recorrida, já que, como
veremos, a relação causa-efeito foi desconstituída. Excepciona-se esta regra, pelo princípio da
habitualidade, quando a gratificação já tiver sido incorporada à sua remuneração pelo transcorrer
ininterrupto de 10 (dez) anos.
No pensamento do ilustre mestre Süssekind, in 'Instituições do Direito do Trabalho', ed. LTr-SP,
16a edição, pág. 375, referente à gratificação de função:
`..., ela será devida, como sobre-salário, apenas enquanto o respectivo empregado permanecer no
desempenho da correspondente função.' (grifos)
Este entendimento está assente, também, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:
MIN_ IS 442 C: \ Meus documentos \Relatorios \tc029041-91-0.doc

4

o

ew.

— 41 —
Veilise

Alem

dloa _Machado
A assors

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

'Não há norma que garanta ao empregado, exercente de função de confiança, o direito de
continuar recebendo a gratificação decorrente do exercício daquela função, após deixar de
exercê-la. 'Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo
empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de
confiança', dispõe o parágrafo único, do art. 468, da CLT. Cessando a causa, há que cessar o efeito,
cessando o exercício do cargo ou função de confiança, há que cessar o pagamento da
remuneração correspondente.' (TST, RR 139.898/94.7, Rider de Brito, Ac. 2" T. 4.717/96) - grifos.

5.2.5. Compete a este Tribunal de Contas, dentro de sua 'jurisdição administrativa', a verificação
da legalidade ou ilegalidade dos atos administrativos dos gestores públicos. Competência esta
esculpida nos incisos VIII e IX do art. 71 da Constituição Federal.
Pois bem o art. 457, caput e §1°, da CLT elenca como parte integrante da remuneração as
'gratificações ajustadas' O mestre Valentim Carrion, ao comentar o referido dispositivo (in
'Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho', 22" ed., ed. Saraiva/1997), preleciona:
`...Também integram a remuneração, para todos os efeitos, as gratificações de função, que só poderão
ser retiradas nas raríssimas hipóteses de retorno à função anterior (art 450).' (grifos)
Ora, a interpretação das palavras do ilustre mestre aponta no sentido para que a gratificação de função
integra a remuneração, enquanto durar o exercício do cargo em comissão ou confiança. A exceção
prolatada corrobora este entendimento.
Não é outro o entendimento do, também, ilustre mestre Amaury Mascaro do Nascimento (in
'Curso do Direito do Trabalho', 10a ed., ed. Saraiva/1992), ao classificar as gratificações, definindo:
'1) gratificações de função, que têm como causa o exercício de uma determinada função, daí porque
cessada a causa cessa o efeito, podendo ser suprimida desde que o empregado deixe de exercer a
função que as originou;' (grifos)
Somos, então, pelo entendimento de que as gratificações de função são PARTES INTEGRANTES DA
REMUNERAÇÃO, para todos efeitos legais, ENQUANTO O EMPREGADO ESTIVER EXERCENDO O CARGO EM
COMISSÃO. Ao deixar de exercê-lo, pela cessão a outro órgão, ocorre a reversão do funcionário ao
cargo efetivo, com fulcro no parágrafo único do art. 468 da CLT, a fim de que se possa efetivar a
cessão. Não é o funcionário de cargo comissionado que está sendo cedido, mas sim o funcionário de
cargo efetivo.
Dessa forma, o funcionário, comissionado e não estatutário, ao ser cedido a outro órgão deixa de
auferir a gratificação de função, a partir do momento em que deixa de exercer os encargos da função.
Tanto assim o é, que o art. 3 0 da Lei 9.007/95 é explícito na menção à opção pela retribuição de seu
'emprego permanente' e não pela retribuição de seu 'cargo em comissão'. A primeira parte do referido
dispositivo limita o DIREITO À OPÇÃO aos funcionários não estatutários que estejam investidos em
cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. Se o funcionário não for
comissionado NÃO VAI TER O DIREITO À OPÇÃO nos termos do art. 3° da Lei 9.007/95.
Conclusivamente, há ilegalidade na concessão da função de gratificação a funcionários cedidos a
outros órgãos, por não mais integrar a sua remuneração comissionada originária, salvo na hipótese da
mesma já tiver sido incorporada a sua remuneração, como já vimos, pelo princípio da habitualidade.
Nesse diapasão, entendemos haver inobservância, também, ao princípio da economicidade, na medida
em que o órgão cessionário está a pagar haveres de função sem a correspondente contraprestação
referente aos encargos do cargo em comissão.
A mens legis subjacente ao art. 3° da Lei 9.007 não foi outro senão o de dar tratamento
5.2.6
isonômico à opção de remuneração já assegurado aos servidores estatutários pelo art. 2° da Lei
8.911/94, conforme já esposado no Voto do Exmo. Ministro-Relator quando da Decisão recorrida.
Um exercente de uma função pública em um órgão cessionário não poderia ser discriminado, ou
privilegiado, pelo fato de estar, no órgão cedente, sob o regime jurídico estatutário ou celetista.
Certamente não é este o sentido do art. 3° da Lei 9.007/95.
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Resta, por fim, o temor do recorrente em se submeter a futuras demandas tendo em vista
5.2.7
que a decisão recorrida estaria a infringir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito pelo disposto no
§2° do art. 3 0 da Lei 9.007/95.
Data vênia, o referido dispositivo legal não tem o condão de convalidar uma ilegalidade ! A mens
legis subjacente a este parágrafo é no sentido de que se houvesse alguma situação fática não
regulamentada, mas que constasse do ato de cessão e que não contrariasse a Lei em vigor à época do
ato, essa situação seria convalidada com a edição da Lei 9.007/95 em seu art. 3 0, §2°.
Referente à situação fática do pagamento de adicional de gratificação de função a servidores não
estatutários cedidos a outros órgãos - com a opção de remuneração pelo seu órgão de origem, por
exemplo - entendemos que a mesma não possa ser convalidada pelo §2° do art. 3 0 da Lei 9.007/95.
Não é caso de vazio legal, mas sim de ILEGALIDADE no pagamento da referida gratificação depois de
efetivada a cessão do empregado, tendo em vista que não mais existe a 'gratificação ajustada' expressa
no §1 0 do art. 457 da CLT .
Dessa forma, o Banco do Brasil S/A poderá até sofrer demandas judiciais referentes ao
cumprimento da decisão recorrida, mas haverá de sair incólume de qualquer indenização com base
neste argumento.
5.3. É sabida a independência das esferas de atuação deste Tribunal e da Justiça do Trabalho.
Entendemos, in casu, que a decisão de aplicação do princípio da habitualidade - referentes à
obrigatoriedade de incorporação do adicional de gratificação de função à remuneração, transcorridos
dez anos ininterruptos no exercício da função pelo empregado - do Direito do Trabalho possa ser
igualmente aplicada neste TCU. A própria Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto n.° 5.442/43)
reza, em seu art. 8°, que :
'As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os
usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou
particular prevaleça sobre o interesse público.' (grifos)
Referente, também, ao princípio da habitualidade, há precedente nesta Corte, qual seja a Decisão
n.° 105/94 - 2 a Câmara - Ata 15/94 (verbis):
'A Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
2. reconhecer a legitimidade do procedimento adotado na concessão de adiantamento salarial aos
empregados que vinham percebendo habitualmente tal vantagem desde 1985, e dentro dos patamares
anteriormente fixados, ou seja, com restituição em 6(seis) parcelas mensais; e ...' (grifos)
6. CONCLUSÃO

Considerando que o recorrente não trouxe aos autos elementos - tanto em sede preliminar (subitem
5.1), quanto em sede de mérito (subitem 5.2) - capazes de alterar a Decisão Plenária n.° 814/96 deste
Tribunal
Considerando que o princípio da habitualidade do Direito do Trabalho pode e deve se aplicar ao
disposto no art. 3 0 da Lei 9.007/95, no que tange à incorporação da gratificação de função à
remuneração do empregado (subitens 5.2.3 e 5.3)
PROPOMOS que:
I - seja conhecido o presente Pedido de Reexame, para, no mérito:
negar provimento ao recurso, mantendo a Decisão —TCU - Plenário n.° 814/96 no seu exato
teor, com fulcro nos parágrafo único do art. 32, art. 33 e art. 48 da Lei 8.443/92;
esclarecer que o adicional de gratificação de função, para fins de aplicação da Lei 9.007/95, só
se integra à remuneração do empregado depois de transcorridos dez anos ininterruptos de exercício de
cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento.
II - seja dado ciência ao Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira da decisão supra."
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Divergindo do parecer de fls. 31/33, do Sr. Diretor-Substituto da 1' DT, Sérgio Túlio Tarbes de
3.
Carvalho, o então Sr. Secretário de Controle Externo da 10 a SECEX, Benjamin Zymler, assim se
manifestou:
"Preliminarmente, cumpre destacar que a Decisão n.° 416/96-Plenário, proferida em sede de
processo de fiscalização, foi publicada no Diário Oficial da União de 6.8.96. Não consta dos autos
assinatura de nenhum dos responsáveis pela Entidade, impossibilitando a certeza de quando o Banco
do Brasil tomou conhecimento da referida decisão. Entretanto, como no dia 5.8.96 foram
protocolizados Embargos de Declaração, é de adotar esta data como termo a quo para a contagem do
prazo recursal.
Por meio da Decisão n.° 814/96-Plenário, os embargos foram julgados pelo Tribunal, tendo a
Instituição tomado ciência do decisum em 2.1.97 (fl. 126). Tendo em vista que os Embargos de
Declaração suspendem os prazos para a interposição de recursos, nos termos do § 2° do art. 32 da Lei
n.° 8.443/92, considera-se o dia 2.1.97, como início do prazo para interposição do presente recurso, o
qual foi protocolizado em 17.1.97, sendo, portanto, tempestivo.
Os embargos foram conhecidos tendo, inclusive, o Tribunal modificado o texto da decisão
embargada, sem, no entanto, alterar significativamente o conteúdo das determinações, razão pela qual
Banco interpõe o presente Pedido de Reexame Pretende, com isso, rever não só a primeira decisão
(Decisão n° 416/96-Plenário), mas o substrato que se extrai da integração das duas decisões, inclusive
daquela que julgou os embargos de declaração (Decisão n.° 814/96-Plenário)
4. Em relação à não observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, aduzido
preliminarmente pelo recorrente, aliamo-nos, integralmente, às ponderações uniformes do Sr. Analista
do Sr. Diretor substituto, ao considerarem improcedente o argumento. Quanto ao mérito, em síntese,
recurso trata da possibilidade de incluir, no pagamento dos empregados do Banco cedidos a órgãos
da administração pública, a parcela do salário referente à Gratificação Adicional de Função. Nesse
ponto, divergem o Sr. Analista e o Sr. Diretor, em substituição, da 1' Divisão Técnica. Posiciona-se
aquele pela impossibilidade da inclusão da referida parcela no pagamento dos empregados, enquanto
este último entende lícita a referida inserção.
O ponto nevrálgico da divergência apontada é saber se a gratificação devida pelo desempenho de
função de confiança é alcançada pela expressão 'retribuição de seu emprego permanente e demais
vantagens que integram a remuneração a que faça jus na entidade de origem.', constante do art. 3° da
Lei n.° 9.007/95. A remuneração, como definida pelo art. 457 e parágrafos da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, pode ser entendida como a soma das vantagens pecuniárias percebidas a título de
salário direto - contraprestação devida pelo empregador ao empregado, face aos serviços prestados
decorrentes de uma relação de emprego - com o salário indireto, aí compreendidas as gorjetas.
As gratificações ajustadas, nos termos do § 1° do art. 457 da CLT, integram o salário, ou, nos
termos da Lei n.° 9.007/95, a retribuição do emprego permanente. Indaga-se, então, se, apesar de ser
parcela integrante do salário, a referida gratificação pode ser suprimida. A resposta, a nosso sentir, é
afirmativa.
Explique-se: há um requisito essencial para a percepção daquela gratificação, qual seja, o
exercício de uma função, presumidamente de relevância na estrutura da instituição empregadora, que
enseja o pagamento de uma parcela a maior, que integrará o salário. Desaparecendo o requisito, não
mais se justifica o pagamento da gratificação.

MINIS 442 C: \ Meus documentos \Relatorios\tc029041-91-0.doc

7

a

— 44 —
Denise À4eHdek4Silva Á/tachado
Assessora

(

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

8 Excepciona-se, apenas, a situação em que os empregados exerceram a função por um período
elevado de tempo - 10 anos - hipótese na qual a gratificação incorporar-se-á ao salário, em obediência
aos princípios da habitualidade e da estabilidade financeira do empregado. Esse é o norte seguido pela
jurisprudência, nos termos da Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais do E.
Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
'Gratificação de função percebida por 10 ou mais anos. Afastamento do cargo sem justo motivo.
Estabilidade financeira. Manutenção do pagamento.' (in Valentin Carrion. Comentários à
Consolidação das Leis do Trabalho, 22 ed., p. 299).
9 É certo que os empregados do Banco do Brasil, ao serem cedidos para órgãos da administração,
deixam de exercer as funções de confiança naquela instituição bancária. Isso é evidenciado na medida
em que outros empregados vão sendo nomeados para ocuparem as funções vagas e passam a perceber,
conseqüentemente, a respectiva gratificação
Assim sendo, o pressuposto lógico para a percepção da gratificação deixa de existir. Surge, então,
o risco de que empregados cedidos a outros órgãos, algumas vezes de forma irrecusável, como é o caso
da requisição para a Presidência da República (art. 2° da Lei n.° 9.007/95), venham a sofrer redução em
sua remuneração. A fim de evitar que isso ocorra, a retromencionada Lei possibilitou aos empregados
cedidos a opção de perceberem a remuneração de seu emprego de origem, frise-se emprego
permanente.
É de destacar que o Decreto-Lei n.° 2.355/87, citado pelo Sr. Diretor, em seu art. 3°, determina
que os dirigentes de estatais poderão optar pela percepção, a título de honorários mensais, a
importância equivalente à retribuição de seu emprego na entidade de origem. E o § 1° do citado
dispositivo estabelece um acréscimo de 20% para os dirigentes que optarem por esta forma de
remuneração.
Percebe-se, assim, que a norma, quando quis garantir um acréscimo na remuneração a
determinado funcionário, por ocupar uma função de maior relevância, o fez de maneira explícita, como
verificado acima. Assim, ainda que a intenção do legislador, ao editar a Lei n.° 9.007/95, tenha sido a
de assegurar uma maior remuneração aos funcionários cedidos a outros órgãos da administração, não é
este o espírito que se depreende do referido diploma legal.
Correta, neste ponto, a colocação do Sr. Analista, no sentido de que a lei, após sua publicação,
ganha vida própria, independente, sendo de pouca relevância para o intérprete a mens legislatoris.
Importa conhecer, sim, a mens legis e esta, parece-nos, caminha no sentido de vedar a percepção de
gratificação de desempenho de função por aqueles que efetivamente não mais exerçam atividades de
confiança na instituição.
Ante o exposto, apesar do abalizado estudo realizado pelo Sr Diretor, em substituição, da 1'
Divisão Técnica, manifestamo-nos em concordância com o Sr. Analista e propomos ao Tribunal que
conheça do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento."
O Sr. Representante do Ministério Público junto a este Tribunal, Dr. Walton Alencar Rodrigues,
5.
manifesta-se de acordo com a proposição do Sr. Secretario da 10a SECEX, nestes termos:
"No mérito, insiste o recorrente na tese de que a Lei n.° 9 007/95, em seu art. 3° e parágrafos,
ampara o pagamento da Gratificação Adicional de Função aos empregados cedidos a órgãos e
entidades da Administração Pública Federal
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Antes da edição dessa Lei, ainda na vigência do art. 4 0 do Decreto-lei n.° 2.355/87, com a redação

dada pelo Decreto-lei n.° 2.410/88, esta Corte, em sede de consulta, manifestou-se no sentido da
impossibilidade desse pagamento (TC 019.612/94-3, Decisão n.° 742/94 — Plenário, Ata n.° 57/94).
Esse mesmo entendimento também foi adotado pela Advocacia Geral da União, por meio do
Parecer n.° GQ-56, publicado no DOU de 6.2.95, fls. 1502/6.
Resta, então, verificar se a citada Lei trouxe, em seu bojo, alterações significativas na
regulamentação da matéria.
Sustenta o recorrente, com supedâneo na exposição de motivos transcrita à fl. 6 do anexo I, que
essa norma foi elaborada com a intenção de proporcionar ao empregado cedido a manutenção das
parcelas recebidas a título de adicionais de função comissionada.
Entretanto, vale notar que a vontade do legislador é juridicamente irrelevante, pois a norma tem
significado objetivo, e não subjetivo. Como assevera o sempre acatado Carlos Maximiliano, 'com a
promulgação, a lei adquire vida própria, autonomia relativa; separa-se do legislador, contrapõe-se a
ele como um produto novo; dilata e até substitui o conteúdo respectivo sem tocar nas palavras;
mostra-se, na prática, mais previdente que o seu autor' (in 'Hermenêutica e a Aplicação do Direito',

11' edição, Forense, 1991, fls. 30/1).
Assim, para dirimir a questão, deve-se perscrutar os termos postos na Lei, para, daí, extrair o seu
conteúdo normativo, em sentido objetivo, a men legis.
Nesse diapasão, como destaca o Sr. Secretário de Controle Externo (fl. 35 do anexo I) o cerne da
questão é definir se a gratificação devida pelo desempenho da função de confiança está compreendida
na expressão 'retribuição de seu emprego permanente e demais vantagens que integram a
remuneração a que faça jus na entidade de origem', contida no texto do art. 30 .
Defende o recorrente que, ao referir-se às 'demais vantagens que integram a remuneração', o
texto legal incluiu o adicional de função, pois, tanto a legislação trabalhista (art.457, § 1 0 , da CLT)
quanto a jurisprudência laboral (citada à fl. 9 do anexo I), conceituam o termo remuneração de forma
abrangente, considerando as gratificações ajustadas como integrantes do salário.
Todavia, o fato de a gratificação de função integrar o salário não autoriza, de imediato, a
conclusão de que essa parcela deve continuar sendo paga durante o período em que o empregado
encontra-se cedido.
Como bem ressaltou a instrução, escudando-se em eminentes doutrinadores, o pagamento da
gratificação de função somente é devida enquanto o empregado estiver desempenhando essa específica
atribuição. Cessando seu exercício, desaparece o motivo determinante do recebimento da gratificação,
sem que isso atente contra a irredutibilidade salarial garantida pela Constituição Federal (art. 7°, inciso
VI), conforme expressamente previsto no art. 458, parágrafo único, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Dessa forma, como durante o período da cessão é interrompida a prestação de serviço na entidade
cedente, não será devido o pagamento da gratificação de função.
Essa é a interpretação lógica e razoável do texto do artigo 3 0 da Lei n.° 9.007/95, pois somente foi
facultada a opção pela retribuição do emprego permanente e demais vantagens a ele relacionadas.
Sendo vantagem dissociada do emprego permanente, a retribuição pelo desempenho de funções de
confiança não está compreendida entre as parcelas que continuarão sendo pagas no caso de opção pela
remuneração a que faz jus na entidade de origem.
Por fim, como destacado pelo Sr. Secretário de Controle Externo, somente poderá ser admitida a
continuidade do pagamento de gratificações de função quando percebidas por mais de dez anos, pois,
nesse caso, a Justiça Trabalhista tem reconhecido a incorporação definitiva dessas vantagens, em
atenção ao princípio da estabilidade financeira do empregado."

É o relatório
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Tratam os autos do Pedido de Reexame interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a Decisão n.°
814/96 — Plenário, que, acolhendo os embargos opostos, alterou, em parte o item 8.1 2 da Decisão n.°
416/96 — Plenário.
Após o exame da matéria em questão, observo que assiste razão ao então Secretário de Controle
Externo da 10 '1 SECEX, Benjamin Zymler, com o endosso do Sr. Representante do Ministério Público
junto a este Tribunal, Dr. Walton Alencar Rodrigues, ao adotar o parecer de fls. 20/30, conclusivo pelo
conhecimento do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Ressalta o Titular da Unidade competente a hipótese descrita no item 8 de seu parecer
(incorporação da gratificação em obediência aos princípios da habitualidade e da estabilidade financeira
do empregado), que não se configura na espécie. Confirma ainda a colocação do Sr. Analista instrutor, ao
destacar que "...o Decreto-Lei n.° 2.355/87, citado pelo Sr. Diretor, em seu art. 3°, determina que os
dirigentes de estatais poderão optar pela percepção, a título de honorários mensais, a importância
equivalente à retribuição de seu emprego na entidade de origem. E o § 1° do citado dispositivo estabelece
um acréscimo de 20% para os dirigentes que optarem por esta forma de remuneração." Anota ainda que
"...a norma, quando quis garantir um acréscimo na remuneração a determinado funcionário, por ocupar
uma função de maior relevância, o fez de maneira explícita, como verificado acima. Assim, ainda que a
intenção do legislador, ao editar a Lei n.° 9.007/95, tenha sido a de assegurar uma maior remuneração aos
funcionários cedidos a outros órgãos da administração, não é este o espírito que se depreende do referido
diploma legal."
Finalizando, o Sr. Secretário de Controle Externo da 10a SECEX acompanha o posicionamento
adotado pela instrução, no sentido de que "...a lei, após sua publicação, ganha vida própria, independente,
sendo de pouca relevância para o intérprete a mens legislatoris. Importa conhecer, sim, a mens legis e
esta, parece-nos, caminha no sentido de vedar a percepção de gratificação de desempenho de função por
aqueles que efetivamente não mais exerçam atividades de confiança na instituição."
Por essas razões, acolho os pareceres uniformes do Titular da 10a SECEX e do MP/TCU. 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, ern 21 de outubro de 1998

SARAIV
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Tribunal de Contas da União
Gab, Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues

Processo n° TC-029.041/91-0
Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a Decisão n°
814/96 - Plenário, que, acolhendo os embargos opostos, alterou, em parte, o item 8.1.2 da Decisão
n° 416/96 - Plenário.
II
Em preliminar, pelo conhecimento do recurso, satisfeitos os requisitos de admissibilidade
estabelecidos nos arts. 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.443/92.
III
Quanto à argüição de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entende
o Ministério Público que não merece prosperar, pois foi regularmente concedida a oportunidade de
manifestar-se sobre as irregularidades apuradas (vide fl. 69), tendo a entidade apresentado as suas
justificativas (fls. 75/91).
IV
No mérito, insiste o recorrente na tese de que a Lei n° 9.007/95, em seu art. 3° e
parágrafos, ampara o pagamento da Gratificação Adicional de Função aos empregados cedidos a
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Antes da edição dessa Lei, ainda na vigência do art. 4° do Decreto-lei n° 2.355/87, com
a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.410/88, esta Corte, em sede de consulta, manifestou-se no
sentido da impossibilidade desse pagamento (TC-019.612/94-3, Decisão n°742/94 - Plenário, Ata
n° 57/94).
Esse mesmo entendimento também foi adotado pela Advocacia Geral da União, por meio
do Parecer n° GQ-56, publicado no D.O.U. de 6.2.95, fls. 1502/6.
Resta, então, verificar se a citada Lei trouxe, em seu bojo, alterações significativas na
regulamentação da matéria.
Sustenta o recorrente, com supedâneo na exposição de motivos transcrita à fl. 6 do anexo
I, que essa norma foi elaborada com a intenção de proporcionar ao empregado cedido a manutenção
das parcelas recebidas a título de adicionais de função comissionada.
Entretanto, vale notar que a vontade do legislador é juridicamente irrelevante, pois a
norma tem significado objetivo, e não subjetivo. Como assevera o sempre acatado Carlos
Maximiliano, "com a promulgação, a lei adquire vida própria, autonomia relativa; separa-se do
legislador; contrapõe-se a ele como um produto novo; dilata e até substitui o conteúdo respectivo
sem tocar nas palavras; mostra-se, na prática, mais previdente que o seu autor" (in"Hermenêutica
e Aplicação do Direito", 1 la edição, Forense, 1991, fls. 30/1).
Assim, para dirimir a questão, deve-se perscrutar os termos postos na Lei, para, daí, extrair
o seu conteúdo normativo, em sentido objetivo, a mens legis.
Nesse diapasão, como destaca o Sr. Secretário de Controle Externo (fl. 35 do anexo I), o
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cerne da questão é definir se a gratificação devida pelo desempenho de função de confiança está
compreendida na expressão "retribuição de seu emprego permanente e demais vantagens que
integram a remuneração a que faça jus na entidade de origem", contida no texto do art. 3°.
Defende o recorrente que, ao referir-se às "demais vantagens que integram a
remuneração", o texto legal incluiu o adicional de função, pois, tanto a legislação trabalhista (art.
457, § 1°, da CLT) quanto a jurisprudência labora! (citada à fl. 9 do anexo I), conceituam o termo
remuneração de forma abrangente, considerando as gratificações ajustadas como integrantes do
salário.
Todavia, o fato de a gratificação de função integrar o salário não autoriza, de imediato,
a conclusão de que essa parcela deve continuar sendo paga durante o período em que o empregado
encontra-se cedido.
Como bem ressaltou a instrução, escudando-se em eminentes .doutri.nadores, o pagamento
da gratificação de função somente é devida enquanto o empregado estiver desempenhando essa
específica atribuição. Cessando seu exercício, desaparece o motivo determinante do recebimento da
gratificação, sem que isso atente contra a irredutibilidade salarial garantida pela Constituição Federal
(art. 7 0 , inciso VI), conforme expressamente previsto no art. 458, parágrafo único, da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Dessa forma, como durante o período da cessão é interrompida a prestação de serviço na
entidade cedente, não será devido o pagamento da gratificação de função.
Essa é a interpretação lógica e razoável do texto do artigo 3° da Lei n° 9.007/95, pois
somente foi facultada a opção pela retribuição do emprego permanente e demais vantagens a ele
relacionadas. Sendo vantagem dissociada do emprego permanente, a retribuição pelo desempenho
de funções de confiança não está compreendida entre as parcelas que continuarão sendo pagas no
caso da opção pela remuneração a que faz jus na entidade de origem.
Por fim, como destacado pelo Sr. Secretário de Controle Externo, somente poderá ser
admitida a continuidade do pagamento de gratificações de função quando percebidas por mais de dez
anos, pois, nesse caso, a Justiça Trabalhista tem reconhecido a incorporação definitiva dessas
vantagens, em atenção ao princípio da estabilidade financeira do empregado.
Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta da 10'
SECEX (fl. 37 do Anexo I), no sentido de que seja conhecido o Pedido de Reexame, para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Brasília-DF, 1 de outubro de 1997.
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Processo n.° TC 029.041/91-0 e Anexo I
Classe de Assunto: Pedido de Reexame em Relatório de Inspeção Ordinária. Decisão recorrida n.°
416/96-Plenário e Decisão n.° 814/96-Plenário. Determinação a respeito do pagamento de gratificação de
função de confiança a empregados cedidos com e sem ônus a outros órgãos/entidades. Conhecimento.
Improcedência.
Responsáveis: Lafaiete Coutinho Torres (Presidente) e Celso Freitas Cavalcanti (Diretor de Recursos
Humanos).
Entidade: Banco do Brasil S/A.
Relator: Ministro IRAM SARAIVA.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 10a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1°,
inciso I, c/c os arts. 230 e 233 do RITCU, DECIDE conhecer do presente Pedido de Reexame interposto
pelo Banco do Brasil S/A, contra a Decisão n.° 814/96 — Plenário, que alterou, em parte, o item 8.1.2 da
Decisão 416/96 — Plenário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros que alegaram impedimento: Humberto Guimarães Souto e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC n° 625.046/94-3
NATUREZA: Recurso de Revisão
ENTIDADE: Diretoria Federal da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS
INTERESSADO: Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural ASCAR
EMENTA: Recurso de Revisão contra item do Acórdão n° 391/96 Primeira Câmara, que determinou à DFAARA/RS que implementasse
medidas no sentido de obter o ressarcimento de valores atinentes à
correção monetária decorrente de atrasos da ASCAR no recolhimento
da taxa de classificação de produtos vegetais. Conhecimento.
Consistência das razões e elementos apresentados pela recorrente.
Provimento. Ciência à interessada e à atual DFA/RS.

Aprecia-se, nesta oportunidade, recurso de revisão interposto pela Associação Sulina de
Crédito e Assistência Rural - ASCAR, contra a alínea "b" do Acórdão n° 391 - Primeira Câmara.
O referido Acórdão foi proferido em Sessão de 05.11.1996, neste processo correspondente a
tomada de contas especial instaurada contra antigos dirigentes da Diretoria Federal de Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS, solidariamente
com secretários executivos da ASCAR, em virtude de supostos danos causados ao Erário por atrasos nos
recolhimentos da taxa de classificação de produtos vegetais pela referida associação.
Para melhor compreensão da questão, transcrevo, a seguir, os termos da deliberação da
Primeira Câmara:
"a) julgar as presentes contas regulares, com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis
mencionados no item 03, acima, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da
Lei n° 8.332/92;
determinar à Diretoria Federal da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
no Estado do Rio Grande do Sul que adote providências no sentido de obter, junto à Associação Sulina
de Crédito e Assistência Rural - ASCAR, o ressarcimento dos recursos correspondentes à atualização
monetária devida, na forma indicada nos autos, tendo em vista o recolhimento efetivado, com atraso, nos
exercícios de 1989 a 1993, dos valores relativos à parcela de 15% da arrecadação, efetuada por aquela
Associação, referente à Taxa de Classificação de Produtos Vegetais, em decorrência da execução dos
serviços objeto do convênio celebrado entre o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, comunicando ao Tribunal, no prazo de
30 (trinta) dias, os resultados das medidas tomadas; e
determinar à SECEX/RS que faça constar das instruções das próximas contas da
mencionada Diretoria informações acerca do cumprimento da determinação contida na alínea "b",
acima."
Inicialmente a ASCAR interpôs recurso de reconsideração perante àquele Colegiado, não
sendo o mesmo conhecido "por não estar em conformidade com os arts. 231 e 233 do RI/TCU" (Acórdão
n° 316/97 - ia Câmara, proferido em Sessão de 12.08.1997).
Novamente a Associação comparece aos autos, solicitando, desta feita, nulidade da decisão
original, "por cerceamento de defesa, ou sua reforma, por existir contradição entre o Acórdão e o voto do
Relator que o ensejou".
Os argumentos apresentados são os seguintes:
- como o Tribunal decidiu que a ASCAR teria que recolher ao Tesouro Nacional as
importâncias que originaram a tomada de contas especial, deveria, desde o inicio, ter lhe proporcionado
manifestação nos autos;
MIN-HGS-457\CDOCUMENTOS \DOCS-62504694

— 51 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

eeksise ../Pieode

As

Ivah
jachado
<

ora

- embora o Voto do Ministro-Relator que fundamentou o Acórdão recorrido, acolhido pelo
Colegiado, tenha reconhecido a insubsistência do débito de que cuida o processo e as contas tenham sido
julgadas regulares com ressalva, o "adendo condenatório, lamentavelmente, destruiu tudo quanto antes se
construíra" quando efetuou a determinação contida na alínea "b", item 8;
as contas somente poderiam ser julgadas regulares com ressalvas, com quitação aos
responsáveis, quando implícito o entendimento da inexistência de qualquer dano ao Erário;
o não recolhimento da taxa de classificação de produtos vegetais, na época devida, deveuse a falta de celebração de convênios e aditivos e a inexistência de orçamento federal, o que impossibilitou
o retorno dos valores da taxa de classificação de produtos vegetais no percentual de 85%;
o próprio Ministério da Agricultura, "determinou aos executores estaduais a continuidade
da atividade de classificação em todo o País, e o recolhimento da taxa à União Federal assim que fossem
regularizadas as exigências burocráticas relativas aos convênios e aprovado o orçamento"; e
os pressupostos que levaram a Primeira Câmara a condenar a recorrente ao ressarcimento
da importância correspondente à atualização monetária são insubsistentes, pois "não houve mora da
devedora em pagar, houve sim, mora do credor em receber".
A instrução da 10' SECEX, às fls. 32/37, teceu largas considerações sobre a argüição de
cerceamento de defesa apresentada pela interessada, concluindo, ao final, que a não citação da mesma
deveu-se ao fato de ser a ASCAR apenas parte interessada no processo que sofreu conseqüências da
decisão.
Quanto ao outro aspecto contestado, consignou, que, no seu entendimento, assiste razão à
recorrente quando aponta a divergência existente entre o Voto que fundamentou a decisão recorrida e os
termos do Acórdão, pois "o elemento motivador da instauração da TCE foi dado como insubsistente,
admitindo-se a inexistência de dano ao erário, nada mais há a ser reparado".
Por esse motivo, concluiu propondo o conhecimento do recurso para, dando-lhe
provimento, tornar insubsistente a letra "b" do item 8 do Acórdão n° 391/96.
A Senhora Secretária de Controle Externo, fls. 38/39, aduziu que "a citação tida como
ausente pelo Analista efetivamente consta dos autos (fls. 114 a 116 do processo principal), tendo,
inclusive sido respondida pela recorrente gls. 172 a 174, e seg. Volume Principal), o que fez com que a
ASCAR já integrasse a relação processual desde o primeiro momento."
Contudo, observou que realmente foi suprimida etapa do contraditório, uma vez que a
interessada não foi informada da rejeição de suas alegações de defesa, "o que afastou a possibilidade de
oferecimento de informações complementares". Entretanto, como considerou também assistir razão à
recorrente quanto ao mérito, entendeu desnecessário analisar esse aspecto.
Sobre as outras alegações da ASCAR ressaltou o seguinte:
"Concordo com a instrução do recurso no que dá razão à recorrente (lis. 36 e 37, itens 9 e
12). Adicionalmente aos argumentos expendidos, destaco que o Voto condutor da decisão (fls. 853 e 854,
Vol. Principal) deixou claro que os repasses que o MAARA deveria ter feito para a ASCAR, a título de
atendimento de despesa do convênio, e que eram equivalentes a 85% do valor arrecadado, não
aconteceram na periodicidade prevista, o que poderia ter levado à interrupção das atividades da
conveniada. Isso sim seria prejudicial ao interesse público e danoso ao Erário. Se foi a retenção dos
valores recebidos na prestação dos serviços que permitiu a continuidade do importante serviço de
classificação de produtos agrícolas prestado pela ASCAR, conforme destacado pelo Ministro-Relator,
então é de se conceder provimento ao Recurso."
O Ministério Público, representado pelo Dr. Marinus Eduardo De Yries Marsico, assim
tratou a questão:
"Como bem sintetizou o Sr. Analista da 10' SECEX (item 13 de fl. 37 do Vol. II), a 1'
Câmara, ao julgar regulares com ressalvas a TCE em relação a todos os responsáveis, deu por afastado
o possível dano ao Erário, insubsistindo, pois, débito a ser ressarcido.
Em outra vertente, a Sr' Secretária da 10° SECEX atinou para a possibilidade de
anulação de algumas etapas processuais em virtude da não comunicação à ASCAR e a seus secretários
executivos da rejeição de suas alegações de defesa apresentadas em face de citações promovidas pela
MIN-HGS-457\ C - DOCUMENTOS \ DOCS-62504694
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SECEX/RS. Entretanto, acompanhando a proposição da instrução no sentido de provimento do recurso
sob exame entende desnecessária declaração de nulidade do Acórdão condenatório.
Assim, à vista da ponderabilidade dos argumentos apresentados pela recorrente e das
considerações já expendidas pela Unidade Técnica responsável pela análise do recurso, manifestamonos, em atenção à honrosa solicitação de audiência propiciada pelo Exm° Sr. Ministro-Relator Humberto
Guimarães Souto, de acordo com a proposta de conhecimento e provimento do recurso, como alvitrado
no item 14 de fls. 37 do Vol. II, com a adição da insubsistência da alínea "c" do item 08 do Acórdão n°
391/96."
É o Relatório.

VOTO

Constata-se, nos autos, a tentativa da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural ASCAR de fazer com que este Tribunal reveja a alínea "b", item 8, do Acórdão n° 391/96 - Primeira
Câmara, que determinou à Diretoria Federal da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no
Estado do Rio Grande do Sul que adotasse medidas junto à recorrente no sentido do ressarcimento de
recursos correspondentes a atualização monetária de valores atinentes a atrasos nos recolhimentos da taxa
de classificação de produtos vegetais, verificados nos exercícios de 1989 à 1993
Nesse intento, além de apresentar, na peça recursal, preliminares argüindo o cerceamento de
defesa e a divergência existente entre o Voto emitido pelo Relator e o adendo contido no Acórdão que a
condenou ao ressarcimento dos valores, ataca o mérito da questão
Deixo de adentrar na questão relativa ao suposto cerceamento de defesa, em decorrência do
fato perder sua relevância ante a consistência dos demais elementos apresentados no recurso
Da mesma forma que a 10a SECEX e o douto Ministério Público, considero que restou
devidamente esclarecido no processo que os atrasos no recolhimento da taxa de classificação de produtos
vegetais decorreu de indefinições do próprio MAARA, por motivo de força maior. Penso, igualmente, que
ficou evidenciado que a possível suspensão dos mencionados serviços poderiam ensejar prejuízos maiores
à Administração.
De outra parte, verifico, ainda, que, como ressaltado naqueles pareceres, o próprio Voto
que circunstanciou o Acórdão n°391/96, entendeu plenamente justificados os procedimentos adotados
pelos responsáveis e, inexistir, em caso, dano ao Erário, razão pela qual as contas foram julgadas
regulares, com ressalva.
Assim sendo, acolhendo os pareceres, Voto no sentido de que o Tribunal adote a decisão
que submeto ao descortino deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves d Souza, em 2 1 de outubro de
1998

ER GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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Proc. TC-625.046/94-3
Tomada de Contas Especial (Recurso de Revisão)

PARECER
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada contra os .Srs. José Alcides Marques
Menezes, Antonio Carlos Menna Barreto Filho, Cléber Vieira Canabarro Lucas e Clóvis Antonio
Schwertner, ex-Dirigentes da Diretoria Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS, e os Srs. Vulmar Silveira Leite e Celso Fenoy Bins, exSecretários Executivos da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - Ascar, solidariamente nos
respectivos períodos de mandato, em virtude de danos causados ao Erário por atrasos nos recolhimentos
de Taxa de Classificação de Produtos Vegetais.
Por meio do Acórdão n° 391/96 - ia Câmara (fls. 855 e 856), foram as contas julgadas
regulares, com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis arrolados, e, ao mesmo tempo, foi
determinado à DFAARA/RS que adotasse providências nos sentido de obter, junto à Ascar, o
ressarcimento dos recursos correspondentes à atualização monetária das taxas recolhidas com atraso.
Inconformada, a Ascar, depois de ter apresentado Recurso de Reconsideração não acolhido
pelo Tribunal (Vol. I), não conhecido pela Câmara, conforme Acórdão n° 316/97 (fl. 870), interpôs o
presente Recurso de Revisão (Vol. II), visando à modificação do Acórdão n° 391/96.
Como bem sintetizou o Sr. Analista da 10' SECEX (item 13 de fl. 37 do Vol. II), a ia Câmara,
ao julgar regulares com ressalvas a TCE em relação a todos os responsáveis, deu por afastado o possível
dano ao Erário, insubsistindo, pois, débito a ser ressarcido.
Em outra vertente, a Sra. Secretária da 10 1' SECEX atinou para a possibilidade de anulação de
algumas etapas processuais em virtude da não comunicação à Ascar e a seus Secretários Executivos de
rejeição de suas alegações de defesa apresentadas em face de citações promovidas pela SECEX/RS.
Entretanto, acompanhando a proposição da instrução no sentido de provimento do recurso sob exame,
entende desnecessária a declaração de nulidade do Acórdão condenatório.
Assim, à vista da ponderabilidade dos argumentos apresentados pelo recorrente e das
considerações já expendidas pela Unidade Técnica responsável pela análise do recurso, manifestamo-nos,
em atenção à honrosa solicitação de audiência propiciada pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator Humberto
Guimarães Souto (fl. 31 do Vol. II), de acordo com a proposta de conhecimento e provimento do recurso,
como alvitrado no item 14 de fls. 37 do Vol. II, com adição da insubsistência da alínea "c" do item 8 do
Acórdão n° 391/96
26 de Maio de 1998.

Ministério Público,

I
Marinus Edu,rdo De Vries Marsico
/ Procurador
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ACÓRDÃO N°

156/98

-

TCU - PLENÁRIO

Processo TC n°625.046/94-3
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Interessado: Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR
Entidade: Diretoria Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio
Grande do Sul - RS
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 10' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em nome dos
Senhores José Alcides Marques Menezes, Antônio Carlos Menna Barreto Filho, Cléber Vieira Canabarro
Lucas e Clóvis Antônio Schwertner (ex-diretores da DFAARA/RS), Vulmar Silveira Leite e Celso Fenoy
Bins (antigos secretários-executivos da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR).
Considerando que, em Sessão de 05.11.1996, mediante o Acórdão 391/96, a Primeira Câmara decidiu
julgar as presentes contas regulares, com ressalva, e dar quitação aos responsáveis;
Considerando que, no mesmo Acórdão, aquele Colegiado decidiu, também, determinar à Diretoria
Federal da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul que
adotasse providências no sentido de obter, junto à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural ASCAR, o ressarcimento dos recursos correspondentes à atualização monetária, tendo em vista o
recolhimento efetivado, com atraso, nos exercícios de 1989 a 1993, dos valores relativos à parcela de 15%
da arrecadação, efetuada por aquela Associação, referente à Taxa de Classificação de Produtos Vegetais;
Considerando que, nesta ocasião, a ASCAR interpõe recurso de revisão objetivando seja declarada a
insubsistência da mencionada determinação;
Considerando que a recorrente apresenta razões e elementos capazes de descaracterizar o débito;
Considerando os pareceres unânimes da 10' SECEX e do Ministério Público no sentido do
conhecimento do recurso, para dar-lhe provimento;
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1. conhecer o presente recurso de revisão, interposto pela Associação Sulina de Crédito e
Assistência Rural - ASCAR, com fulcro no art. 35, III, da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe
provimento;
8.2. tornar insubsistente as alíneas "b" e "c" - item 08, do Acórdão n° 391, proferido pela Primeira
Câmara em Sessão 05.11.1996; e
8.3. levar os termos desta decisão ao conhecimento da Associação Sulina de Crédito e Assistência
Rural - ASCAR, bem como da atual Delegacia Federal de Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul DFA/RS.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Mini rosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HUMBERTO GUIMARÃES OUTO
Ministre-Rdator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

•
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GRUPO II- CLASSE I - PLENÁRIO
TC - 001.752/90-1
Natureza: Recurso de Revisão
Unidade: Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES
Interessado: José Alcure de Oliveira (ex-Prefeito)
Ementa: Acórdão n° 319/94 - TCU - 2a Câmara. Recurso de
Revisão. Apresentação de novos documentos. Conhecimento do
recurso. Provimento negado. Mantido o Acórdão recorrido.

Trata-se de Recurso de Revisão, interposto pelo ex-Prefeito de Ibatiba/ES José Alcure de
Oliveira, contra o Acórdão n° 319/94 - TCU - r Câmara (fl. 150), de 28.07.94, que julgou as contas
irregulares, com base no art. 16, inciso III, alínea "a", e em débito o responsável. A quitação ao recorrente
foi dada pelo Acórdão n° 39/95 - TCU - r Câmara.
Em 06.11.95, o recorrente apresentou novos documentos, com fulcro no art. 35, inciso III, da
Lei n° 8.443/92 (fl.174/88). Requer o interessado que seja revista a deliberação desta Corte a fim de ser
excluído seu nome da lista de inelegíveis até o ano 2000 (fl.175).
O Analista da 10a SECEX informou, em sua instrução, que não cabe ao TCU atender à
solicitação do recorrente, no que concerne à retirada de seu nome do referido rol, uma vez que compete à
Justiça Eleitoral a elaboração de tal listagem. Observou que as peças apresentadas não foram suficientes
para afastar a irregularidade das contas, propondo o conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, e a ciência ao interessado do que vier a ser decidido pelo Tribunal (fl. 192/3). A Diretora
discorreu a respeito da contratação da empresa J. C. Sobrinho pela Prefeitura Municipal para realização de
parte das obras de infra-estrutura, objeto do Convênio n° 201/GM186, concluindo que houve
fracionamento indevido de despesas e ausência de processo licitatório, na modalidade convite, opinando
por que seja mantido o Acórdão recorrido, porém alterando a fundamentação para art. 16, inciso III, alínea
"c", da Lei n° 8.443/92 (fls. 194/7). O titular da Secretaria manifestou plena concordância com a posição
adotada pela Diretora de Divisão(fl. 197).
O Ministério Público pronunciou-se de acordo com a proposição da Diretora e do Titular da
Unidade Técnica (fl. 165).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, cabe mencionar que a solicitação do interessado foi acatada como Recurso de
Revisão, com fulcro no art. 35, inciso II!, da Lei n° 8.443/92.
As peças recursais apresentadas pelo recorrente não afastaram a irregularidade das contas,
decorrente de processo licitatório na modalidade convite.
Quanto à proposta da Unidade Técnica, acompanhada pelo Ministério Público, de alteração da
alínea "a" para alínea "c" do art. 16 da Lei n° 8.443/92, não vejo como prosperar, mesmo tendo sido
apresentada documentação referente a prestação de contas. A proposição apresentada constituir-se-ia em
"reformatio in pejus", uma vez que o requerente deseja melhorar sua posição em relação à deliberação
recorrida e a alteração proposta vem a piorar sua situação.
Desse modo, como a irregularidade das contas não foi sanada, o fundamento do Acórdão
recorrido deverá ser mantido.
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Idêntica posição foi mantida por esta Corte de Contas nos TC n°251.498/95-6, Acórdão 121/98
- 2 Câmara - Ata 10/98 e TC n° 279.306/93-8, Acórdão 101/98 - ia Câmara - Ata 7/98.
Assim, divergindo dos pareceres da Unidade Técnica e da douta Procuradoria, VOTO no sentido
de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998

Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N°

157 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC- 001.752/90-1
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Interessado: José Alcure de Oliveira (ex-Prefeito)
4, Unidade: Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES
5. Relator: Ministro Valmir Campeio
6. Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
7. Unidade Técnica: SECEX/ES
8. Acórdão.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão, de interesse de José
Alcure de Oliveira, referente a irregularidades na prestação de contas dos recursos recebidos do Convênio
n° 201/GM/86.
Considerando que a 2a Câmara em Acórdão n° 319/94, de 28.07.94, julgou as presentes
contas irregulares, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea "a", e em débito o responsável;
Considerando que o débito imputado pelo Acórdão n° 319/94 foi recolhido, tendo o
Tribunal dado quitação ao recorrente mediante o Acórdão n° 39/95 - TCU - 2 Câmara;
Considerando que, nas peças recursais apresentadas, não constam elementos suficientes
para alterar o mérito do Acórdão recorrido;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei n°
8.443/92, em:
conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento;
manter os termos do Acórdão n° 319/94 - TCU - 2 Câmara, de 28/07/1994, com a quitação dada
pelo Acórdão n° 39/95 - TCU - 2 8 Câmara, de 09/02/1995.
9. Ata n° 43/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

VALMIR C MPELO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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GRUPO 1- CLASSE I - PLENÁRIO
TC - 349.057/93-1
Natureza: Recurso de Revisão
Unidade: Prefeitura Municipal de Couto Magalhães/TO
Interessado: Ely Pereira (ex-Prefeito)
Ementa: Acórdão n° 179/94 - TCU - 1' Câmara. Recurso de
Revisão. Apresentação de novos documentos. Inspeção para
comprovar a execução das obras. Inexistência dos poços artesianos.
Conhecimento do recurso. Provimento negado. Mantida a
deliberação recorrida. Envio de cópias ao Ministério Público da
União.

Trata-se de Recurso de Revisão, contra o Acórdão n° 179/94 - TCU - 1' Câmara (fl.80),
interposto pelo ex-Prefeito de Couto Magalhães/TO Ely Pereira, que julgou as contas irregulares (art. 16,
inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92) e condenou o recorrente a recolher aos cofres do Tesouro
Nacional a quantia de Cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), acrescida dos encargos legais, a
partir de 31.01.91 até a data do recolhimento.
2.
Citado em 15.12.93 (fl.75-V), o ex-Prefeito Ely Pereira não apresentou alegações de defesa nem
recolheu o valor do débito, no prazo estipulado.
3.
Em 06.11.95, o interessado interpôs, por meio de procurador, Recurso de Revisão com fulcro no
art. 35, inciso III, da Lei n°8.443/92 (fl.102/12).
4.
A documentação trazida aos autos é composta de (fl. 115):
"Contrato particular de construção de obra pública para a consecução do objeto e que guarda
perfeita consonância com a meta pretendida no convênio."
"Notas fiscais n° 003 e 008, nos valores de Cr$2.000.000,00 e de Cr$3.000.000,00,
respectivamente, também guardando ordem com os recursos liberados pelo então MAS."
"Por fim, faz anexar uma Declaração firmada pela maioria dos vereadores e pelo Prefeito de
Juarina, Município recém-criado, ratificando a perfuração dos 2 (dois) poços artesianos, por ocasião da
administração do Prefeito Municipal de Couto Magalhães/TO, Senhor Ely Pereira, quando Juarina ainda
integrava o município em questão."
A SECEX/TO analisou os documentos e considerou que "restou comprOvada a aplicação do
5.
numerário no objeto pactuado, não se verificando desvio ou locupletação dos recursos", opinando por que
as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação ao responsável (fl. 116).
6. Para o Ministério Público, todavia, a documentação apresentada não está de acordo com a
legislação disciplinadora, faltando peças essenciais à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos. Além disso, há conflito entre a declaração assinada pelos Vereadores de Juarina/TO, afirmando
que os poços foram perfurados (fl. 112), e na Ação de Prestação de Contas, promovida pelo atual prefeito
de Couto Magalhães, informando que as obras não foram realizadas (fl. 93). Com isso, opinou para que os
autos fossem remetidos à CISET/MARE para a realização de inspeção no local, a fim de esclarecer o
conflito sobre a existência dos poços artesianos, a emissão dos pareceres técnicos e do Certificado de
Auditoria, além de diligência ao Banco do Brasil, solicitando a remessa dos extratos de conta-corrente
específica do convênio (fls. 118/9).
Efetuada a vistoria das obras, ficou registrado no Relatório de Auditoria de Gestão n° 3/97, da
7.
Coordenação-Geral para Assuntos de Inventariança - Secretaria Federal de Controle - Ministério da
Fazenda, que "não houve execução das perfurações dos poços artesianos e que houve má-fé dos
vereadores declarantes, referente a execução das obr pactuadas, objeto do Convênio em análise, bem
Min-VC_169\CATrabalho\votos\34905793.doc
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como a documentação apresentada, evidenciando várias irregularidades, ..." (fl. 150). Assim sendo, foi
certificada a irregularidade das contas e em débito o responsável (fl. 152).
Por sua vez, o Banco do Brasil de Conceição do Araguaia/PA, informou que não houve
movimentação na conta corrente do Convênio, no período requerido (fl. 158).
Analisando os autos, o Analista da SECEX/TO concluiu que não havia dúvida quanto à não
realização da obra em questão, propondo o conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se os termos do Acórdão recorrido e dando conhecimento ao responsável da
deliberação do Tribunal. O Diretor acrescentou que "face a falsidade ideológica evidenciada nos autos, ...,
deverá ser encaminhada cópia da decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentará, ao Ministério Público da União, para as providências cabíveis." O titular concordou com as
propostas (fls. 162 e 162-V).
O Ministério Público pronunciou-se de acordo com a proposição da Unidade Técnica (fl. 165).
É o Relatório
VOTO
Inicialmente, cabe mencionar que a solicitação do interessado foi acatada como Recurso de
Revisão, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei n° 8.443/92.
Compõe as peças recursais, documentação referente à prestação de contas, suprindo a omissão.
Porém, segundo o princípio básico do Direito Processual, é vedado o "reformatio in pejus", não podendo
ser alterada a fundamentação legal da condenação do responsável para piorar sua situação.
Entretanto, pela diligência in loco, realizada pelo Controle Interno, restou comprovado que o
objeto do Convênio não foi executado. Além disso, consta dos autos documento apresentado pelo
recorrente, em que o Prefeito Municipal e membros da Câmara Municipal de Juarina/TO declaram que os
poços foram perfurados, quando foi verificado que a obra não foi realizada. Diante desses fatos, requer-se
providências por parte do TCU no sentido de dar ciência dos fatos ao Ministério Público da União,
conforme preconizado no art. 40 do Código de Processo Penal:
"Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia."
Observo que o mesmo tratamento foi adotado por esta Corte de Contas no TC n° 279.306/93-8,
Acórdão 101/98 - ia Câmara - Ata 07/98.
Assim, acolho os pareceres uniformes da Unidade Técnica e da douta Procuradoria e VOTO no
sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação desta Câmara.
TCU, Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N° 1 5 8/ 98 - TCU - Plenário

1. Processo n° TC-349.057/93-1
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
3. Interessado: Ely Pereira (ex-Prefeito) - CPF 041.504.491-04
4. Unidade: Prefeitura Municipal Couto Magalhães/TO
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
7. Unidade Técnica: SECEX/TO
8. Acórdão.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão, de interesse de Ely Pereira,
referente a irregularidades na prestação de contas dos recursos recebidos da Coordenação de Orçamento e
Finanças do MBES em 31.01.91 (Convênio n° 1201/GM/90).
Considerando que a ia Câmara em Acórdão n° 179/94, de 26.04.94, julgou as presentes contas
irregulares, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea "a", e condenou o Sr. Ely Pereira ao pagamento da
quantia de Cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), acrescidos dos encargos legais a partir de
31.01.91 até a data do recolhimento;
Considerando que o Sr. Ely Pereira não interpôs Recurso de Reconsideração no prazo
regimental, nem recolheu a quantia devida;
Considerando que o referido responsável interpôs Recurso de Revisão, com a apresentação de
novos documentos;
Considerando que consta, na documentação, declaração afirmando a realização da obra;
Considerando que foi efetuada diligência in loco e ficou constatado que a obra objeto do
Convênio em tela não foi realizada;
Considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público quanto à
irregularidade das contas e o envio dos autos ao Ministério Público;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, da Lei n° 8.443/92,
em:
conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento;
manter os exatos termos do Acórdão n° 179/94 - TCU - 1' Câmara;
com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal, providenciar a imediata remessa de
cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União, para a adoção das providências que julgar
cabíveis.
9. Ata n° 43/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I CLASSE II- PLENÁRIO
TC n°015.174/97-2
NATUREZA: Solicitação
INTERESSADO: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados
EMENTA: Solicitação. Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados. Realização de Inspeção. Análise
dos preços praticados pela Fundação Ataulfo de Paiva e pelo Instituto
Butantã no fornecimento de vacinas BCG à Fundação Nacional de
Saúde. Prováveis irregularidades em reajuste de contrato e no
pagamento de diferenças de preços. Determinações. Audiência dos
responsáveis. Encaminhamento das conclusões do trabalho à
interessada e à Presidência da Fundação Nacional de Saúde para
conhecimento.

1

Em Sessão de 28.01.1998, este Plenário, ao apreciar Solicitação encaminhada pelo
Deputado Arlindo Chináglia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, em atendimento à requerimento do Deputado Cunha Bueno, resolveu determinar a 4° SECEX
que realizasse inspeção na Fundação Nacional de Saúde, de modoa verificar a razão da elevada diferença
de preços no fornecimento de vacinas BCG pela Fundação Ataulfo de Paiva - FAP e pelo Instituto
Butantã.
Em atendimento àquela determinação, a Unidade Técnica procedeu à inspeção no período
de 16 a 27.02.1998, apresentando, ao final, o relatório a seguir transcrito parcialmente:
"2 - Para demonstrar o fato que deu ensejo à presente inspeção, transcreve-se a seguir trecho do
pronunciamento do Exmo. Sr. Deputado Cunha Bueno, autor do pedido de fiscalização especial,
encaminhado a este Tribunal (fis.03):
os preços unitários, em Reais, das diversas vacinas adquiridas desde 1995, seja por licitação
ou não, são compatíveis, apenas cabendo destaque em relação à vacina BCG, fornecida ao Ministério da
Saúde pela Fundação Ataulfo de Paiva e pelo Instituto Butantan, que nesse período oscilou entre R$ 0,09
e R$ 0,26 a dose, não tendo ocorrido licitação por serem laboratórios oficiais".
6 - Nossos exames incidiram sobre as mencionadas notas fiscais, sobre os processos de dispensa de
licitação para aquisição de BCG, planilhas de custos apresentadas pela Fundação Ataulpho de Paiva FAP (doravante mencionaremos apenas FAP), processo de convênio firmado com esta, além de outros
documentos pertinentes.
7- Programa de Auto-Suficiência Nacional em Imunobiológicos — PASNI
7.1 - É corrente no âmbito da FUNASA o uso da designação "laboratórios oficiais" para referir-se às
instituições que integram o Programa de Auto-Suficiência Nacional em Imunobiológicos — PASNL
Constatamos que o termo "oficial" está impropriamente empregado, visto que os laboratórios envolvidos
nem sempre estão vinculados a qualquer esfera de governo, a exemplo dos que fornecem a vacina BCG
para a FUNASA, ambos fundações privadas sem fins lucrativos. Mais adequado seria designá-los
laboratórios nacionais integrantes do PASNI, este um programa oficial.
7.2 - A referência inadequada pode gerar informação incorreta, como a de que esteja havendo dispensa
de licitação por se tratar de laboratórios oficiais, conforme fls. 12. Na verdade, toda a produção de
vacina BCG da FAP e da Butantan é adquirida pela FUNASA, com dispensa de licitação, fundamentada
no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93:
"Art. 24 É dispensável a licitação:
omissis
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XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social
do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos".
7.3 - Os contratos firmados com a FAP e a Butantan prevêem o fornecimento da vacina BCG
prioritariamente à FUNASA, necessitando autorização desta para vendê-la a eventuais clientes,
conforme fls. 26, 33, 160, 181, 199 e 218 / vol. I.
7.5 - Apresenta-se a seguir uma síntese das circunstâncias que conduziram à concepção do PASNI, de
acordo com o documento intitulado "Programa de Auto-Suficiência em Imunobiológicos - 1985/1995",
da FUNASA - fls.345/353 / vol. I.
7.6 - No início da década de 80, as iniciativas para controlar a qualidade e a expansão da demanda de
imunobiológicos revelaram que os laboratórios produtores nacionais estavam defasados
tecnologicamente, o que resultava, em alguns casos, em fornecimento de produtos sem os requisitos
mínimos de qualidade, levando à interdição de algumas linhas de produção, até que os problemas fossem
corrigidos. Um dos laboratórios interditados, que abastecia o mercado de soros e vacinas, foi desativado
por seus proprietários, por ser considerado pouco rentável. A partir de então, instalou-se uma grave
crise de abastecimento das vacinas DPT e TT, soros antitetânico, antidifiérico e anti-ofidicos, estes
últimos não disponíveis no mercado externo. Já em 1985, diante da alta incidência de óbitos por
acidentes ofidicos, foi criado o PASNI e incluído, em 1986, no Programa de Prioridades Sociais,
constante do 1° Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República -fls. 346 / vol. I.
7.7- O referido documento informa, ainda, o seguinte -fls. 346/347 / vol. I.
"A concepção do PASNI fundamentou-se em estudos que analisaram em profundidade a
realidade interna de todos os laboratórios produtores de imunobiológicos a partir dos aspectos do
controle de qualidade, evidenciando a carência e as potencialidades dos laboratórios nacionais.
O PASNI investiu recursos consideráveis na recuperação da infra-estrutura, na modernização
de instalações e equipamentos, na construção de novas unidades laboratoriais, na capacitação de
recursos humanos e ainda no desenvolvimento de tecnologia nacional e transferência de tecnologia para
produção de novas vacinas".
7.8 - O Plano Nacional de Desenvolvimento para o período de 1986/1989, aprovado pela Lei n° 7.486,
de 06.06.86, estabeleceu para a área da saúde, dentre outros, o seguinte "Programa Prioritário" - fls.
365 / vol. I:
"4.5 Produtos Profiláticos e Terapêuticos
Esse programa objetiva:
definir a política para o setor farmacêutico, buscando reduzir a dependência externa em
medicamentos, vacinas e insumos básicos;
implantar política para imunobiológicos, com objetivo de conseguir auto-suficiência na
produção de imunizantes essenciais;
omissis "
7.9 - Atualmente, a auto-suficiência perseguida pela FUNASA está amparada na lei que estabelece o
plano plurianual, prevendo a meta de se produzir anualmente 424,3 milhões de doses/ano (dentro do
objetivo de se recuperar e expandir a capacidade de produção de insumos estratégicos, medicamentos e
imunobiológicos) -fls. 354 / vol. I, bem como nas leis orçamentárias anuais, as quais destinam recursos
nos seguintes programas de trabalho (/is. 355 - vol. I):
13.075.0431.4436.0001 - "Aquisição e Distribuição de Medicamentos e Vacinas", para
atender a despesas com fornecimentos de vacinas, e
13.075.0431.3346.0001 - "Auto-suficiência Nacional de Imunobiológicos", destinado a
atender a investimentos nos laboratórios integrantes do programa, conforme meta descrita para a
respectiva dotação nos orçamentos de 1995, 1996 e 1997:
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"Apoiar técnica e financeiramente os seguintes laboratórios: Instituto Butantã, Vital Brasil de
Pesquisas Biológicas, Tecnológico do Paraná, Fundações Ezequiel Dias, Ataulpho de Paiva e
Biomaguinhos, Instituto de Biologia do Exército e outros laboratórios oficiais, para que se atinja a autosuficiência em imunobiológico."
7.10 - Naqueles exercícios, o programa de trabalho "Auto-Suficiência em Imunobiológicos" permitiu
investimentos de R$ 10.937.459,60, conforme levantamento realizado no SIAFI, dos quais R$
3.000.000,00 se destinaram à FAP. No período de 1986 a 1994, foram investidos US$ 90,000,000.00 fls.351 / vol. I.
8- CONSTATAÇÕES
8.1 - Preliminarmente, é necessário esclarecer que a tabela às fls. 12, elaborada pela FUNASA para
informar o preço de aquisição de vacinas junto à FAP e à Butantan, nos exercícios de 1995/1997, referese a vacinas acondicionadas em frascos com 10, 20 e 50 doses, fato que por si só conduz a preços
unitários diferenciados.
8.2 - Isso ocorre em razão de o componente de custo "material de embalagem" ter participação
expressiva no custo total. De acordo com a tabela VII, corresponde a 21,80% e 18,68% do custo total,
nos exercícios de 1995 e 1996, respectivamente. O valor unitário relativo a esse componente cai à
metade quando comparada a composição do custo unitário em ampolas com 10 e 20 doses, ou seja,
quanto maior o número de doses em uma ampola, menor será o valor unitário do referido componente e,
por conseqüência, menor o custo unitário por dose.
8.3 - No entanto, a decisão de adquirir vacinas em diferentes apresentações leva em consideração
também a perda decorrente de um prazo curto de duração das vacinas após a abertura da ampola, em
torno de 6 horas - vide fls. 389 / vol. I. Ou seja, embora o custo por dose em uma ampola de 50 doses
seja menor, a perda imposta pela alta perecibilidade do produto pode conduzir a custos maiores (custo
de uma dose aplicada).
8.4 - O preço de R$ 0,05 centavos verificado em 1995 corresponde àquele pago por dose em frasco com
50 doses, não havendo como comparar sua evolução a partir daquele exercício, vez que a FUNASA não
mais adquiriu a vacina BCG nessa apresentação, em razão da ocorrência de perdas maiores do produto.
8.5 - Atualmente, o objetivo da FUNASA é adquirir a BCG apenas em frascos com 10 doses, o que
implica a necessidade de a Butantan proceder a ajustes em sua linha de produção.
8.6 - Considerando-se, então, vacinas em ampolas de 10 e 20 doses, os preços tiveram a seguinte
evolução, de acordo com levantamento realizado pela equipe - anexo I:
Tabela I
Exercício
10 doses
20 doses
1995
0,1333
0,0950
Reajustamento em 1995
0,1606
0,1316
1996
1 0,1900
0,2666
1997
2 0,1900
0,2666
Nota: 1 -o preço de R$ 0,19 relativo ao exercício de 1996, como não houve fornecimento pela
Butantan, foi obtido a partir de quadro de preços de vacinas da Funasa (relativo a vacinas fornecida
pelos laboratórios integrantes do PASNI -fls. 275/ vol. I e respectivo contrato -fls. 186/187 / vol. I;
2 -embora o quadro fornecido pela FUNASA -fls. 12 - informe um preço de R$ 0,26, o levantamento a
partir de notas fiscais revelou que o preço de aquisição de vacinas em frascos de 20 doses foi de R$
0,19 - anexo I.
8.7 - O primeiro reajuste
8.7.1 - O primeiro reajuste no preço da vacina BCG, no período abrangido pela auditoria, foi solicitado
pela FAP, a título de reequilíbrio financeiro do contrato, sob a alegação de que o preço em vigor datava
de janeiro de 1995, tendo apresentado planilha de custos em que demonstrava que houve majoração nos
preços da matéria-prima (36%), material de embalagem (25%) e gastos operacionais (36%) - fls. 40 /
vol. I.
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8.7.2 - No expediente, a FAP alega que 98% dos recursos recebidos são oriundos de venda de vacinas
BCG à FUNASA e, não obstante a defasagem nos preços, que prejudicava o cumprimento de
compromissos financeiros, haviam sido entregues 8.709.050 doses no primeiro semestre,
correspondendo a 102,85% do cronograma fixado para o período.
8.7.3 - O instrumento do contrato em questão (n° 036/95-SERCO) foi assinado em 30.06.95, no valor de
R$ 2.088.430,00 - fls.25/31 / vol. I, onde o preço unitário foi estipulado em R$ 0,1333 (10 doses) e R$
0,0950 (20 doses). A FAP pleiteou o mencionado reequilíbrio financeiro do contrato quando decorridos
apenas quatro dias de sua vigência (04.07.95) -fls. 40/ vol. I.
8.7.4 - Deve-se observar que o fornecimento de 8.709.050 doses no primeiro semestre, alegado pela
FAP, se deu sem a devida cobertura contratual, embora conste no termo assinado posteriormente, o qual
fixava o seguinte cronograma (em 1.000 doses), conforme fls. 30/ vol. I:

APR
ES.
10
doses
20
doses

JAN

FEV MAR

ABR

1026
2052

2394

MAI

Tabela II
JUN JUL

1115

1368

513

1026

AGO

SET

OUT NOV

1539 940,5
684

2565

2565

DEZ

TOT.

7.014
,5
1368 12.14
1

8.7.5 - Quanto a essas aquisições sem cobertura contratual, a FUNASA alegou que -- fls. 447/448 / vol. I:
"A formalização dos contratos em tempo hábil, (sic) foi prejudicada pela indefinição da
disponibilização do crédito orçamentário, haja vista a aprovação do orçamento pelo Congresso
Nacional, globalizando-o em natureza de despesas de transferências a Estados e Municípios, não
permitindo dessa forma, evidenciar no processo a existência da dotação orçamentária, o que gerou
instabilidade na administração;
A falta de distribuição dos imunobiológicos aos Estados e Municípios, traria conseqüências
incalculáveis à população, o que levou a administração a autorizar o pagamento das despesas dos
produtos fornecidos sem a cobertura contratual, uma vez que quando da assinatura do contrato,
prevaleceu os termos relativos (sic) ao fornecimento dos produtos produzidos em janeiro/95. Ressalta-se
que o não pagamento pelo fornecimento do material traria graves prejuízos aos laboratórios, vez que os
mesmos já assumiam os custos de produção desde janeiro de 1995."
8.7.6 - Ante as justificativas apresentadas, entendemos que, quando do exame do mérito, deva ser
determinado à FUNASA que adote providências com vistas a evitar que aquisições de imunobiológicos
possam ser efetuadas sem a devida cobertura contratual.
8.7.7- As planilhas da FAP demonstram que houve variação no custo dos fatores de produção de vacina
BCG, no período compreendido entre setembro/94 e maio/95 - fls. 41 e 55 / vol. I, portanto, anterior à
vigência do contrato firmado, o que torna improcedente a alegação de desequilíbrio econômicofinanceiro do mesmo. Consta naquelas planilhas solicitação para que os preços aumentassem de R$
0,095 e 0,1333 para 0,1183 e 0,1661, respectivamente, o que equivale a reajustes de 24,53% e 24,58%.
8.7.8 - A Procuradoria Geral/FNS entendeu que não caberia reajuste de preço, ante a exigência de
periodicidade anual, imposta pela Lei 9.069/95, tampouco reequilíbrio econômico-financeiro, posto que
não havia situação imprevisível que o justificasse, salvo quanto ao aumento verificado no preço da
matéria-prima. Pelo Despacho PG/FNS n° 892/95, de 25.09.95, a Procuradoria manifestou-se a favor do
reequilíbrio, em função, apenas, da majoração do custo da matéria-prima internacional -- fls. 69/71 /
vol. I. Contudo, pelo Despacho n° 955/95, de 18.10.95, que reexaminou o anterior, concorda em que o
reequilíbrio leve em consideração a majoração de preços tanto da matéria-prima internacional quanto
da nacional, ante a similitude de seus elementos -fls. 75/76 / vol. 1.
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8.7.9 - Dado que a matéria-prima teria aumentado 36%, no período considerado nas planilhas, e que a
sua participação no custo de uma dose de vacina BCG corresponderia a 2,72% (ampola de 10 doses) e
2,09% (ampola de 20 doses) em maio/95 «is. 42 e 56/ vol. I), pesos que deveriam ser considerados para
fins de reequilíbrio econômico-financeiro, se cabível fosse, conclui-se que os efeitos sobre o custo
unitário seriam da ordem de 0,87% e 0,67%, respectivamente, ou seja, muito aquém dos acréscimos
solicitados: 24,58% (ampolas de 10) e 24,53% (ampolas de 20).
8.7.10 - Após o pronunciamento da Procuradoria/FNS, foram incluídas no processo 25100.005711/9454 novas planilhas de custos, desta feita com valores relativos a junho/95 - fls. 79 e 93 / vol. I, onde
constam os seguintes custos unitários e preços solicitados por dose:

Apresentação
10 doses
20 doses

Tabela III
Custo Unitário
0,133827
0,109649

Preço Solicitado
0,1606
0,1316

8.7.11 - O aumento solicitado, a partir de então, passa a ser de 20,48% e 38,53% para ampolas de 10 e
20 doses, respectivamente. Quanto à participação da matéria-prima no custo unitário, os percentuais
passam a ser 2,92% e 2,28%.
8.7.12 - Após análise das novas planilhas e de notas explicativas e de detalhamento da variação dos
custos, posteriormente encaminhados pela FAP - .fls. 107/114 - vol. I, o Serviço de Análise e
Consolidação - SERAC (da Divisão de Contabilidade - DICON, a qual integra a Coordenação de
Administração da Execução Orçamentária e Financeira - CAOF), concluiu, em seu despacho de
20.11.95, que -fls. 115 / vol. I:
no período de set/94 a jun/95 houve aumento no custo dos materiais utilizados na produção,
mantendo-se inalterados os custos com mão-de-obra e gastos operacionais;
a recomposição de preço é restrita às condições imprevisíveis que incidiram sobre o contrato
as quais merecem recomposição aos termos iniciais (cita trecho do despacho PG/FNS n° 955/95);
sem o realinhamento de preços pleiteado (considerando apenas o aumento do custo dos
materiais empregados), torna-se inviável para os laboratórios a continuidade da produção e o
fornecimento objeto do contrato firmado.
8.7.13 - Há que se registrar que a afirmação do SERAC/DICONT/CAOF, quanto a não alteração dos
custos com mão-de-obra e gastos operacionais, refere-se ao fato de que os valores considerados são os
relativos a setembro/94. No entanto, os quantitativos de produção mensal decresceram no período
considerado, provocando aumento nos custos unitários -fls. 113/114 / vol. I.
8.7.14 - O Departamento de Administração - DA e o Presidente da FUNASA aprovaram, em 21.11.95, a
proposta do SERAC, após o que foi emitido o empenho 95NE01406, no valor de R$ 395.910,00, para
atender aos aumentos solicitados de 20,48% e 38,53%, tendo sido assinado termo aditivo ao contrato em
05.12.95 -fls. 78, 116/117 e 150/151 / vol. I.
8.7.15 - Ora, se a decisão de conceder o aumento decorreu da concordância com o despacho do SERAC,
o qual revela consonância com o pronunciamento da Procuradoria/FNS, dever-se-ia considerar o
aumento havido no custo da matéria-prima e o peso desta na composição do custo unitário. Ter-se-ia,
então:
Tabela IV
Aumento do custo unitário
Aumento da matéria-prima
Apresentação
0,99%
39,43%
10 doses
38,94%
0,76%
20 doses
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8.7.16 - De todo modo, mesmo que o reajuste tivesse sido concedido somente com base no efeito que o
custo da matéria-prima tivesse provocado no custo unitário (0,99% e 0,76%), haveríamos de discordar
do procedimento, visto que a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro seria cabível apenas se
houvesse fato superveniente e imprevisível (ou previsível porém de conseqüências incalculáveis), capaz
de modificar as condições iniciais do contrato celebrado, conforme art.65, inciso II, alínea d da Lei
8.666/93. De fato, a demonstração da evolução dos custos nos quais incorre a FAP para a produção de
vacina BCG considera um período de 10 meses anterior à vigência do contrato.
8.7.17 - Os valores relativos a despesas decorrentes do reequilíbrio pleiteado integram o valor total das
ordens bancárias 950B08125 (R$ 352.449,40), de 13.12.95, e 950B08300 (R$ 12.387,31), de 26.12.95,
totalizando R$ 364.836,71, conforme documentos às fls. 451/459 / vol. I.
8.7.18 - Por outro lado, constatamos que o novo contrato impôs à FAP um desequilíbrio financeiro, que
não decorreu de fatos imprevisíveis e posteriores ao contrato celebrado, nem mesmo de aumento nos
preços dos fatores de produção, que, como vimos, seria inferior a 1%. Antes, decorreu da queda da
produção de 22.572.000 de doses para 19.155.500, segundo os contratos firmados em 1994 e 1995,
respectivamente.
8.7.19 - Com efeito, uma estrutura de custos em que os custos fixos são muito expressivos, os custos
unitários se tornam extremamente sensíveis a alterações no volume de produção (em doses), variando
inversamente a essas alterações. As tabelas a seguir evidenciam a queda da produção e seus reflexos,
considerando-se a situação verificada nas planilhas de setembro/94 e de junho/95.
Tabela V - Evolu ão do custo total da FAP - 1994/1995
Despesas
1994 1
Part.
1995 2
Part.
Aumento
Matéria-prima
46.785,60
57.749,25
2,13%
2,19%
23,43%
Outros materiais
74.692,80
3,41%
51.818,76
3,59%
-30,62%
Mat. De embalagem
453.902,40
20,71% 543.917,28
19,83%
21,80%
Mão-de-obra
1.006.711,20
45,94% 1.006.774,77
45,15%
0,01%
Gastos operacionais
609.444,00
27,81%
609.451,39
0,00%
27,27%
Totais
2.191.536,00
100,00% 2.269.711,45
100,00%
3,57%
Nota: 1) estão sendo considerados os custos unitários observados em setembro/94, conforme fls. 41 e
55/ vol. I, e as quantidades do contrato firmado naquele exercícios;
2) estão sendo considerados os custos unitários observados em junho/95, conforme fls. 79 e 93 /
vol. I, nos quais se baseou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, e as quantidades
contratadas para aquele exercício.
Tabela VI- Evolução da produção, custos e preços unitários da FAP - 1994/1995
Variação
ITEM
1994
1995
-8,90%
Quantidade de ampolas
1.436.400
1.308.500
-15,14%
Quantidade de doses produzidas
22.572.000
19.155.500
20,24%
Custo Unitário (10 doses)
0,111300
0,133827
19,31%
Custo Unitário (20 doses)
0,091900
0,109649
20,48%
0,133300
0,160600
Preço Unitário (10 doses)
0,131600
Preço Unitário (20 doses)
0,095000
38,53%
20%
20%
0,00%
Margem de lucro (10 doses)
3%
20%
Margem de lucro (20 doses)
566,67%
8.7.20 - Deve-se observar que, a despeito do pronunciamento da Procuradoria quanto à possibilidade de
se conceder reajuste com base apenas no aumento verificado na matéria-prima, nacional e internacional,
a planilha de custos de junho/95 da FAP demonstra variações ocorridas em outros materiais e material
de embalagem, produzindo um acréscimo de 3,57% no custo total, conforme tabelas acima.
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8.7.21 - Assim, um acréscimo de 3,57% no custo total, combinado com uma queda na produção de
15,14%, elevou os custos unitários em 20,24% e 19,31%, tendo sido concedido reajustes de 20,48% e
38,53%, para doses acondicionadas em ampolas com 10 e 20 doses, respectivamente.
8.7.22 - Ao que tudo indica, o efeito que ora demonstramos certamente não foi considerado pela FAP e
FUNASA, quando da assinatura do contrato n° 036/95 - SERCO, às fls. 25/31 / vol. I
8.7.23 - Pode-se concluir, ainda, que o reajuste de 38,53% para a dose em ampola com 20 doses, quando
seu custo aumentou apenas 19,31%, buscou restabelecer a relação de 20% entre custo e preço unitário,
"margem de lucro" solicitada nas planilhas da FAP.
8.7.24 - A Coordenação de Imunização e Auto-Suficiência em Imunobiológicos - CIAIM considera
adequada tal margem, por entender serem necessários investimentos, com vistas ao acompanhamento de
avanços tecnológicos, aquisição de novos equipamentos, realização de pesquisas, etc.
8.7.25 - A nosso ver, o pagamento de margem de 20% é, a princípio, descabido, por se tratar de
fundação privada, sem fins lucrativos, cujas planilhas demonstram todos os custos nos quais incorre
para a produção de vacinas, inclusive depreciação, para cuja realização não ocorre desembolso
financeiro, já que a Provisão para Depreciação constitui-se num fundo que visa permitir a substituição
de máquinas e equipamentos ao final de sua vida útil.
8.7.26 - É possível que a reserva formada não venha a ser suficiente para financiar integralmente a
substituição dos ativos fixos, em vista dos avanços tecnológicos que ensejam a majoração dos preços.
Deve, então, a instituição lançar mão de outras fontes de recursos para compensar a insuficiência da
reserva formada, bem como para atender a outros investimentos que proporcionem o aumento de sua
capacidade de produção. A equipe entende que tais necessidades têm sido atendidas por transferências
que a FUNASA faz, por meio de convênios, ao laboratórios integrantes do PASNI, tais como a de R$
3.000.000,00 para a FAP em 1995.
8.7.27 - Há que se considerar, no entanto, que os investimentos da FUNASA não se constituem em um
fluxo regular, e ocorrem em função de necessidades definidas pela FUNASA - aumento do volume de
produção, sua manutenção ou melhoria qualitativa, isto é, dependem da conveniência e oportunidade
consideradas pela administração. A instituição não deve, porém, depender permanentemente da
FUNASA para poder reinvestir e se desenvolver.
8.7.28 - Todavia, entendemos que compete à FUNASA, quando da análise da planilha de custos
apresentada pelo laboratório para fins de fixação de preços da vacina BCG, fazer ponderações a
respeito das fontes de recursos disponíveis para investimentos (provisão p/ depreciação e, quando for o
caso, investimentos que serão realizados com recursos públicos), buscando minimizar, a um patamar
razoável, a "margem de lucro" de 20% cobrada sobre o custo de fabricação.
8.7.29 - De acordo com os valores demonstrados na tabela VI, para que a FAP não incorresse em
prejuízo, seriam suficientes reajustes de 0,40% e 15,42%, diante do fato de que os custos unitários,
apurados após a assinatura do contrato, serem de R$ 0,133827 e 0,109649, e os preços cobrados já
serem R$ 0,1333 e 0,095, respectivamente.
8.7.30 - Os fatos descritos nos itens 8.7.1 a 8.7.16 deste relatório impõem que se promova a audiência
do(s) responsável(eis), providência que deverá levar em conta, salvo melhor juízo, ponderação do
Ministério Público junto a esta Corte, relativamente ao entendimento firmado de que não se deve
imputar responsabilidade ao administrador por irregularidades cometidas, quando este age sob o
amparo de parecer jurídico (TC-025.707/82-5, TC-003.259/87-0 e TC-019.708/90-0). Quanto a isso,
assim se manifestou o Ministério Público no TC-005.766/95-8 (Ata n° 19/96 - Decisão n° 289/96 Plenário):
"Ocorre que o apelo a tal entendimento somente pode ser admitido a partir da análise de cada
caso, isto é, deve-se verificar se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável, se
está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência. Presentes tais condições, não há como
responsabilizar o advogado, nem, em conseqüência, a autoridade que se baseou em seu parecer,
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conforme bem leciona a sempre lúcida Maria Sílvia Zanella Di Pietro (in Temas Polêmicos sobre
Licitações e Contratos, Malheiros Editores, 2a edição, 1995, pág. 118)."
8.7.31 - Assim sendo, propomos que seja realizada audiência:
do Procurador-Geral (substituto e titular) da FUNASA, em razão de sua concordância em se
promover reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n° 036/95-SERCO, firmado com a Fundação
Ataulpho de Paiva - FAP, com base na majoração havida nos preços das matérias-primas nacionais e
internacionais, cuja demonstração, no entanto, é relativa a período anterior à vigência do contrato,
configurando inexistência de fatos supervenientes capazes de alterar as condições iniciais do mesmo, o
que não encontra amparo legal (tal entendimento possibilitaria o ordenador de despesa, em função do
peso que este insumo exerce sobre os custos unitários, conceder reajustes de até 0,99% e 0,76% no preço
da dose de vacina BCG, nas apresentações de 10 e 20 doses, respectivamente);
do Diretor-Geral do Departamento de Administração, em razão da concessão de reajustes, a título
de reequilíbrio econômico-financeiro, de 20,48% e 38,53% nos preços da dose da vacina BCG, nas
apresentações de 10 e 20 doses, respectivamente, quando o entendimento da Procuradoria-Geral era de
que dever-se-ía considerar a majoração do preço das matérias-primas nacionais e internacionais, o que
possibilitaria reajustes de 0,99% e 0,76%, em função do peso que este insumo exerce nos custos unitários
da Fundação Ataulpho de Paiva, o que, todavia, não encontraria respaldo legal, ante a não ocorrência
de fato superveniente à celebração do contrato.
8.8 - O segundo reajuste
8.8.1 - Em atenção à política da FUNASA, no sentido de adquirir a vacina BCG apenas na apresentação
de 10 doses, conforme já mencionado no item 8.5 deste relatório, a planilha de custos apresentada pela
FAP, relativa a novembro/95, demonstrou custos e preços solicitados unitários apenas naquela
apresentação, de R$ 0,244887 e 0,293900 (fls. 405/ vol. I), respectivamente. Com base naquela
demonstração, a FUNASA fixou o preço em R$ 0,2666, para vigorar a partir da celebração do Contrato
n°040/96 - SERCO, de 29.03.96 -fls. 159/166 / vol. I. Esse valor corresponde a um aumento de 66,00%
em relação ao preço então em vigor, de R$ 0,1606. Se compararmos com aquele vigente quando da
assinatura do contrato anterior, que era de R$ 0,1333, evidencia-se um aumento de 100%.
8.8.2 - Deve-se mencionar que a planilha de novembro/95 evidencia o custo atualizado da mão-de-obra e
gastos operacionais, enquanto a de junho/95, na qual se baseou o primeiro reajuste, demonstrava o
montante do custo desses componentes relativos a setembro/94.
8.8.3 - Não obstante a nova diretriz da FUNASA, a Butantan não pôde ainda adequar sua linha de
produção a essa necessidade. Seu preço vinha acompanhando o da FAP, que passou a não produzir mais
a vacina em ampolas de 20 doses, e, por conseguinte, não apresentou planilha de custo relativa àquela
apresentação, levando a FUNASA a estimar o preço (da Butantan) em R$ 0,19 por dose, o que equivale
a 44,38% de aumento em relação ao então vigente, de R$ 0,1316 -fls. 275.
8.8.4 - O reajuste concedido à Butantan, independentemente de planilha na qual pudesse se basear,
revela tratamento isonômico em relação à FAP, posto que o aumento é concedido na mesma porporção
com que o preço desta é reajustado, isto é, 100%, em comparação com o preço pactuado no contrato
anterior, que era de R$ 0,095.
8.8.5 - Relativamente ao reajuste do preço da FAP, deve-se considerar que o custo unitário sofreu
influência da decisão da FUNASA em adquirir a vacina BCG apenas na apresentação de 10 doses, na
medida em que implicou diminuição da produção, uma vez que a capacidade produtiva considera a
quantidade de ampolas que a instituição está apta a envasar, independentemente do número de doses que
nelas deva conter - 10 ou 20. A diminuição da produção provoca aumento do custo unitário, em razão
da pequena representatividade da matéria-prima - custo variável, diante do peso expressivo dos custos
fixos.
8.8.6 - Construímos as tabelas abaixo a fim de demonstrar a magnitude dos efeitos da decisão suprareferida sobre o custo unitário da FAP, onde estarão sendo considerados os valores nos quais se baseou
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o contrato n° 036/95- SERCO. Portanto, antes da concessão do reajuste relatado no item 8.7 e subitens.
Abrangem, pois, os dois reajustes ocorridos.

Tabela VII - Evolução do custo total da FAP
Despesas
1995 1
Part.
1996 2
Part.
Aumento
Matéria-prima
41.494,40
2,19%
54.202,50
1,64%
30,63%
Outros materiais
68.042,00
3,59%
89.046,00
2,69%
30,87%
Mat. De embalagem
413.486,00
21,80%
617.517,00
18,68%
49,34%
Mão-de-obra
856.250,85
45,15%
1.472.755,50
44,55%
72,00%
Gastos operacionais
517.198,50
27,27%
1.072.453,50
32,44%
107,36
Totais
1.896.471,75
100,00%
3.305.974,50 100,00%
74,32%
Nota I) Estão sendo considerados os custos unitários observados em setembro/94, conforme fls. 41 e
55/vol. I, nos quais se baseou o contrato de 1995, considerando-se os quantitativos nele
previsto;
2) estão sendo considerados os custos unitários observados em novembro/95, conforme fls. 405/
vol. I, nos quais se baseou o contrato de 1996, considerando-se os quantitativos nele previsto.
Tabela VIII - Evolução da produção, custos e preços unitários na FAP
ITEM
1995
1996
Quantidade de ampolas
1.308.500
1.350.000
Quantidade de doses produzidas
19.155.500
13.500.000
Custo Unitário (10 doses)
0,111300
0,244887
Custo Unitário (20 doses)
0,091900
Preço Unitário (10 doses)
0,133300
0,266600
Preço Unitário (20 doses)
0,095000
Margem de lucro (10 doses)
20%
9%
3%
Margem de lucro (20 doses)

Variação
3,17%
-29,52%
120,02%
100,00%
-55,00%
_

8.8.7 - Como se verifica, o contrato celebrado em 1995 previa o fornecimento de 1.308.500 ampolas de
vacinas, ao passo que o de 1996 previa 1.350.000, todas com 10 doses, havendo, portanto, pequena
variação na quantidade de ampolas a serem fornecidas (±3,17%). A despeito disso, ocorreu queda
significativa na quantidade de doses adquiridas (-29,52%), fato que por si só elevaria o custo unitário,
em decorrência dos custos fixos elevados, que em novembro/95 tinham participação no custo total de
95,67% (dos quais 18,68% correspondem a material de embalagem, considerado custo fixo quando
mantida a quantidade de ampolas a serem produzidas, independentemente de maior ou menor produção
de doses de vacina).
8.8.8 - Conclui-se, então, que o aumento das despesas nas quais incorre a FAP para a produção de
vacina BCG, da ordem de 74,32% (percentual que considera não só o aumento nos preços dos fatores de
produção, mas também a variação no volume de custos variáveis, os quais, como já visto, são pouco
expressivos), combinado com uma queda na produção de doses de vacina de 29,52%, elevou o custo
unitário de uma dose (em frasco de 10 doses) de RS 0,1113 para 0,244887, portanto, 120,02%. O preço
respectivo foi aumentado de R$ 0,1333 para 0,2666, o que corresponde a 100%, impondo à FAP uma
redução em sua "margem de lucro" de 20% para 9%.
8.8.9 - Isso revela que, sendo a produção anual da FAP de 1.350.000 ampolas (quantidade contratada
no exercício de 1996 e 1997), o aumento relativo da quantidade de ampolas contendo 20 doses leva ao
aumento da produção de doses, e, por conseguinte, os custos unitários/dose tendem a cair (quer em
frasco de 10, quer de 20 doses), isso porque os custos fixos são rateados igualmente para cada dose.
8.8.10 - Assim, considerando-se a pequena expressão dos custos variáveis, o custo unitário demonstrado
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na planilha de novembro/95 tenderia a reduzir-se à metade, supondo-se inversa a diretriz da FUNASA
(produzir apenas na apresentação de 20 doses), pois os custos fixos estariam sendo absorvidos por
27.000.000 de doses, o dobro do que está sendo produzido, o que não seria viável apenas se se
verificasse, quando da utilização da vacina, perdas superiores a 50%.
8.8.11 - Com base nesta constatação, é nossa opinião que deva ser determinado à FUNASA que realize
estudos com vistas a verificar o percentual de perdas na utilização da vacina BCG em ampolas de 20
doses, confrontando os resultados obtidos com as vantagens econômico-financeiras advindas do emprego
do imunobiólogico naquela apresentação
8.8.12 - Examinando as demonstrações financeiras da FAP relativas ao exercício de 1996 -- fls. 435 /
vol. I, verifica-se que o montante das despesas ali registradas está compatível com o custo demonstrado
em novembro/95, com base no preço de reposição, no qual incorreria a instituição. Assim, considerando
o fornecimento de 13.500.000 doses de vacinas e o valor das despesas no período de RS 3.522.995,78,
seu custo unitário efetivo foi de R$ 0,2610.
8.9 - Pagamento de diferenças de preços
8.9.1 - A despeito de o contrato n° 040/96- SERCO ter sido assinado apenas em 29.03.96, houve
fornecimentos, nos meses de janeiro e fevereiro, de 1.576.670 doses de vacina BCG (frascos com 10
doses), ao preço unitário de R$ 0,1606, portanto, sem a devida cobertura contratual.
8.9.2 - O aumento do preço para R$ 0,2666 ocorreu a partir de 27.02.96, data na qual a CIAIM
encaminhou tabela de preços à Presidência da FUNASA, para aprovação -fls. 274/275/ vol. I.
8.9.3 - Alegando ter antecipado entregas em janeiro e fevereiro para atenderá necessidade da FUNASA,
a FAP solicitou o pagamento da diferença entre o preço anterior e o atual, no montante de R$
167.127,01, conforme Of. Pres./FAP n°056/96, de 28.05.96 -fls. 167 / vol. I.
8.9.4 - O processo 25100.00955/96 foi encaminhado para a Procuradoria Geral em 08.07.96, a fim de
que esta se pronunciasse a respeito. Em 25.07.96, o Procurador-Geral devolve o processo ao
Departamento de Administração, por solicitação de sua Diretora Geral Substituta, sem que houvesse o
devido pronunciamento da Procuradoria -fls. 170/ vol. I.
8.9.5 - A Diretora Geral Substituta, em vista do parecer da área técnica - fls. 168 - vol. I, de data
anterior à remessa do referido processo à Procuradoria, autorizou o pagamento do valor pleiteado,
determinando, preliminarmente, a conferência quanto à exatidão dos valores -fls. 170V / vol. I.
8.9.6 - Uma vez que os fornecimentos de janeiro e fevereiro/96 ocorreram sem cobertura contratual e
antes mesmo da aprovação do novo preço de aquisição da vacina BCG, consideramos descabido o pleito
da FAP e irregular o pagamento efetuado. Propomos que seja realizada audiência do responsável para
fins de aplicação de multa.
8.10- Dispensa de licitação sem justificativa de preço
8.10.1 - Foram analisados os processos de dispensa de licitação para aquisição de imunobiológicos,
relativos aos exercícios de 1995 (25100.05711/94-54), 1996 (25100.00955/96-01 e 25100.00959/96-54) e
1997 (25100.00133/97-85 e 25100.00383/97-42).
8.10.2 - A FUNASA tem efetuado tais aquisições mediante dispensa de licitação, por serem os
fornecedores instituições brasileiras incumbidas estatutariamente da pesquisa, hipótese prevista no art.
24, inciso XIII, da Lei de Licitações e Contratos.
8.10.3 - O art. 26, parágrafo único, inciso III, da lei n° 8.666/93, exige que o Administrador, ao
contratar diretamente por dispensa de licitação, apresente no processo próprio justificativa quanto ao
preço pactuado, e o faz com afina/idade de obrigá-lo a demonstrar a compatibilidade entre esse preço e
o praticado no mercado.
8.10.4 - Ocorre, porém, que a FUNASA não tem cumprido a exigência legal de apresentar justificativa
para o preço convencionado, visto que tal informação não consta em nenhum dos processos examinados,
cabendo destacar que cada contrato para aquisição de imunobiológico absorve cifras vultosas. A título
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de exemplo, citamos o contrato firmado com a FAP, para o período de 29.03 a 31.12.96, processo n°
25100.00955/96-01, cujo valor total importou em R$ 3.599.100,00.
8.10.5 - Solicitamos informações quanto aos preços praticados no mercado internacional, mas até o final
de nossos trabalhos a CIAIM não havia obtido resposta dos laboratórios consultados. No entanto, foi
fornecido à equipe demonstrativo da Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS onde constam os
valores pelos quais esta adquire, por meio de seu Fundo Rotatório, diversas vacinas no mercado
internacional -fls. 419 / vol. I.
8.10.6 - Apresentamos a seguir os preços constantes daquele documento, relativos à vacina BCG, já
incluídos os custos de embalagem, frete, seguro (estimados em 20%, podendo, porém, os custos efetivos
de frete e seguro variar em função da origem do produto e destino final), além de taxa de serviço de 3%
-fls. 419 / vol. I:
Tabela X
Apresentação
Preço por dose - FOB US$
10 doses
0,116604
20 doses
0,055350
8.10. 7 - Quanto aos preços acima a FUNASA apresentou as seguintes alegações, conforme fls. 390 / vol.
1.
"No que concerne ao preço pelo qual o Fundo Rotatório adquire o mesmo imunobiológico
temos a esclarecer que o preço OPAS não reflete o real custo de produção dos laboratórios, visto que a
produção dos mesmos é também destinada a outros mercados com preços bem superiores aos praticados
junto à OPAS. Desta forma o real custo da produção é rateado entre os diversos mercados/preços
praticados."
8.10.8 - Diante da omissão verificada (8.10.4), solicitamos ao Presidente da FUNASA que apresentasse
justificativas para o não atendimento da referida exigência legal, conforme constatado nos processos
examinados.
8.10.9 - Relacionamos abaixo as justificativas apresentadas pela entidade, conforme .fls. 422 / vol. I,
seguidas de nossa análise:
I - O preço da vacina BCG é o praticado no mercado nacional, pelos
laboratórios "oficiais".
8.10.9.1 - Primeiro, só existem dois laboratórios produtores dessa vacina, no mercado nacional, que são
a FAP e a Butantan, ambas fundações privadas, sem fins lucrativos, portanto não pertencem a nenhum
nível de governo. Por conseguinte, não são laboratórios oficiais, ao contrário do que afirma o
responsável. Segundo, a Butantan não possui sequer uma planilha de custo que possa ser analisada
criteriosamente pela FUNASA, sendo que os reajustes de preços que lhe são concedidos têm por base as
planilhas da outra Fundação, a FAP. Portanto, trata-se de um caso de oligopólio, o que permite a esses
laboratórios, em tese, impor o preço à FUNASA.
11 - A comparação foi feita apenas entre os preços dos dois
laboratórios "oficiais", restando clara a compatibilidade entre os
mesmos.
8.10.9.2 - A alegação não procede, pois a Butantan não possui planilha de custos, sendo o preço que
cobra da FUNASA baseado na planilha da FAP. Logo, se o preço desta estiver sobrevalorizado em
relação ao praticado no mercado internacional, o daquela necessariamente também estará. Não foi feita
comparação, pois só existe um preço de vacina BCG no mercado nacional, que é o da FAP, a partir do
qual é fixado o da Butantan, conforme relatado nos itens 8.8.3 e 8.8.4.
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III - A Lei n° 8.666/93, art. 26, parágrafo único, inciso III, não
especifica como e qual o mercado em que se deve proceder à
comparação de preços, além do que a vacina BCG sempre foi
adquirida no mercado nacional.
8.10.9.3 - A Lei de Licitações e Contratos, é necessário que se frise aqui, tem por finalidade garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administração (art. 3°). A dispensa de licitação é uma exceção a essa primeira finalidade. Mas, para
tanto, a lei exige que a Administração justifique o preço convencionado sem licitação, o qual deve ser
compatível com o praticado no mercado.
8.10.9.4 - De fato, a lei não diz especificamente que a comparação dos preços deva ser feita nos
mercados nacional e internacional, mas não era necessário que o fizesse, como quer o representante da
FUNASA, porque a interpretação lógica do dispositivo (indicado em epígrafe) revela que o mesmo se
refere, no caso, ao mercado produtor de vacina BCG, pouco importando se interno ou externo; importa é
que seja selecionada a proposta mais vantajosa, em termos de qualidade e de preço;
8.10.9.5 - Quanto à tradicional aquisição da vacina BCG junto aos laboratórios nacionais, a equipe
constatou que, embora a FUNASA defenda veementemente sua qualidade (menos eventos adversos, o que
permite seu emprego na dose de 0,1m1 em recém-nascidos, o dobro do que é aplicado em outros países,
produzindo um nível imunitário mais elevado) e não realize aquisições deste produto no mercado
externo, sua diretriz de aplicar uma segunda dose dessa vacina se defronta com o limite da capacidade
produtiva dos mesmos laboratórios -fls. 388 e 424 / vol. I.
IV - A comparação entre os preços praticados nos mercados nacional e
internacional é complexa, tendo em vista que a carga tributária no
Brasil é bastante onerosa e o preço no mercado internacional é
cobrado na modalidade FOB, além de outros fatores que devem ser
considerados, como a permanência do dinheiro no Brasil, geração de
emprego, tecnologia, auto-suficiência na produção de vacina.
8. 10.9.6 - Se a FUNASA entende ser inviável a comparação do preço que paga pela vacina BCG, com o
preço praticado no mercado externo, deveria fazer constar suas razões no processo licitatório pertinente,
porque a lei é clara ao exigir a justificativa do preço (art. 26, parágrafo único, Lei 8.666/93): "o
processo de dispensa ... será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
omissis;
III- justificativa do preço".
8.10.9.7 - Quando entender não ser cabível a comparação, a Administração deve expor, no próprio
processo de dispensa de licitação, as respectivas razões.
V- A hipótese de dispensa de licitação do art. 24, inciso XIII, da Lei n°
8.666/93, foi instituída para atender ao comando inscrito no art. 218,
caput e § 4° da Constituição Federal, in verbis: "O Estado promoverá
e incentivará o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas". " § 4°. A lei apoiará e estimulará as empresas que
invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos ...".
8.10.9.8 - Os fins a que se destina a Lei de Licitações e Contratos não abrangem a promoção e o
estímulo do desenvolvimento cientifico, da pesquisa e da capacitação tecnológica do país, até porque a
lei contém dispositivo que veda o tratamento diferenciado, de qualquer natureza, entre empresas
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brasileiras e estrangeiras, salvo no caso de bens de informática (art. 3°, § I°, inciso II), portanto não é
essa a lei especifica integradora da referida norma constitucional, como alega a FUNASA.
8.10.9.9 - Por todo o exposto, entendemos que deva ser determinado à FUNASA que, nos processos
licitatórios para aquisição de imunobiológicos, caso se realize a contratação direta por dispensa de
licitação, faça juntar aos autos justificativa do preço, comparando-o com os preços observados no
mercado internacional, inclusive nas aquisições do Fundo Rotatório da OPAS, demonstrando suas
razões, caso entenda que não cabe aduzir tal informação, em observância ao disposto no art. 26,
parágrafo único, inciso III, da Lei n°8.666/93.
8.11 - Convênio para construção da nova fábrica da FAP
8.11.1 - A FUNASA firmou convênio com a Fundação Ataulpho de Paiva, em dezembro de 1995, no
valor de R$ 3.000.000,00, objetivando concluir o novo laboratório para produção da vacina BCG,
localizado em Xerém, Distrito Industrial de Duque de Caxias-RJ -fls. 277/344/ vol. I.
8.11.2 - Consta do Plano de Trabalho que a FUNASA, por meio do Programa de Auto-suficiência
Nacional em Imunobiológicos (PASNI), começou a apoiar a FAP a partir de 1987, visando à realização
do Projeto Xerém -fls. 283 / vol. I.
8.11.3 - Já em 1994, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) passou a solicitar a vacina BCG na
apresentação de 10 doses, em virtude de mudanças na estratégia de controle da Tuberculose e da
Hanseníase, o que aumentou a necessidade de produção para cerca de 2.000.000 de ampolas/ano.
8.11.4 - Também constam do Plano de Trabalho os seguintes objetivos específicos do convênio, dentre
outros - vol. I, fls. 281:
adequar as áreas construídas e as instalações existentes às normas para as Boas Práticas de
Fabricação, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, International Standard Organization (JSO) e
Organização Mundial da Saúde (OMS);
produzir, anualmente, cerca de 2.000.000 de ampolas de vacina BCG e igual número de
ampolas de diluente, nas apresentações requeridas pelo Programa de Auto-suficiência Nacional em
Imunobiológicos, para atendimento das estratégias propostas pelos Programas de Controle da
Tuberculose e Hanseníase;
implementar o controle de qualidade físico-químico das matérias-primas e materiais de
embalagem, de acordo com as normas estabelecidos internacionalmente.
8.11.5 - Celebrado em 27.12.95 e publicado em 29.12.95, com vigência até 28.08.97, o convênio tomou o
n° 136390 no SIAFL Houve termo aditivo prorrogando sua vigência. Até a data de nossa entrevista com
a encarregada da área, ocorrida em 26.02.98, ainda não havia sido apreciada, pela FUNASA, a
prestação de contas.
8.11.6 - Consignado no Programa de Trabalho 13.075.0431.3346.0001, o crédito orçamentário foi
empenhado por meio da 95NE01614, de 19.12.95, no valor de R$1 .040.000,00, e 95NE01615, da mesma
data, no valor de R$1.960.000,00.
8.11.7 - Os recursos foram transferidos de uma só vez, pela ordem bancária 950B08426, de 29.12.95, e,
de acordo com o Plano de Aplicação (vol. I, fls. 301), deveriam ser aplicados da seguinte forma:
ELEMENTO DE DESPESA
3490.33 - Passagens
3490.35 - Consultoria
3490.36- Serv. Terc. P. Física
3490.39 - Serv. Terc. P. Jurídica
4590.51 - Obras e Instalações
4590.52 - Equipamentos
Total Geral
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11.500,00
15.400,00
9.750,00
1.003.350,00
29.400,00
1.930.600,00
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TOTAL
11.500,00
15.400,00
9.750,00
1.003.350,00
29.400,00
1.930.600,00
3.000.000,00
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8.11.8 - Cabe registrar que o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho (fls. 279 /
vol. I) foi estabelecido em desconformidade com o Cronograma de Execução (lis. 278 / vol. I),
verificando-se que os recursos foram repassados totalmente de uma vez (dezembro/95), enquanto os
pagamentos relativos ao convênio seriam realizados até dezembro/96. Em conseqüência, durante mais de
dois meses os recursos repassados permaneceram ociosos em aplicações financeiras, começando a ser
utilizados apenas em 06 de março de 1996 (lis. 314 / vol. I). Ao longo de todo o ano de 1996 houve
aplicações financeiras, tanto que os R$ 3.000.000,00 renderam R$ 648.684,06 (lis. 317/ vol. I).
8.11.9 - Ainda que os rendimentos financeiros tenham sido revertidos para o convênio, cabe
determinação à FUNASA no sentido de que, nos próximos ajustes, procure estabelecer o cronograma de
desembolso em conformidade com o cronograma de execução, afim de evitar que os recursos repassados
fiquem ociosos, inclusive em aplicações financeiras, aguardando o início da execução do objeto.
8.11.12 - Cumpre assinalar que a FAP.figura na Lei Orçamentária como beneficiária de apoio técnico e
financeiro, conforme item 7.9 deste relatório
9 - Feitas as considerações retro, propomos que o Tribunal, quando do julgamento do mérito, decida,
juntamente com outras providências que na ocasião considerar oportunas:
a) informar à Fundação Nacional de Saúde que:
em razão da expressiva participação dos custos fixos no custo total da Fundação Ataulpho de
Paiva (95,67% em novembro/95), o custo unitário/dose da vacina BCG sofre sensível alteração ao se
modificar a quantidade produzida (em dose);
a evolução do custo unitário/dose da vacina BCG (120%), observada de 1995 a 1996, foi
influenciada pela queda de 29,52% na produção da referida fundação (de 19. 155.500 para 13.500.000
doses), a qual decorreu de diretriz adotada pela FUNASA, qual seja a de adquirir o produto apenas na
apresentação de 10 doses, tendo o custo total de produção aumentado em 74,32%;
considerando a produção atual da Fundação Ataulpho de Paiva de 1.350.000 ampolas, seu
custo unitário/dose tenderia a reduzir-se à metade, caso aquela instituição tivesse que produzir na
apresentação de 20 doses;
b) determinar à Fundação Nacional de Saúde que:
adote providências com vistas a evitar aquisições de imunobiológicos sem a necessária
formalização do respectivo termo de contrato, em atendimento ao art. 60, parágrafo único da Lei
8.666/93;
faça constar dos processos de aquisição de imunobiológicos, com dispensa de licitação,
justificativa do preço, comparando-o com aqueles observados no mercado internacional, inclusive nas
aquisições do Fundo Rotatório da OPAS, ex vi do disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei
n°8.666/93;
quando da celebração de convênios, estabeleça cronograma de desembolso compatível com o
respectivo cronograma de execução, a fim de evitar que os recursos repassados fiquem ociosos, mesmo
que em aplicações financeiras, aguardando o início da execução do objeto;
quando da fixação de preços de vacinas fornecidas por laboratórios integrantes do PASNI,
negocie o preço, com vistas a minimizar a "margem de lucro" cobrada sobre o custo, considerando que
a necessidade de substituição de ativos fixos e de novos investimentos, tem sido atendida pela reserva
formada a partir da depreciação dos respectivos bens e pelos investimentos realizados pela FUNASA,
por meio de convênios;
realize estudos com vistas a verificar o percentual de perdas na utilização da vacina BCG em
ampolas de 20 doses, confrontando os resultados obtidos com as vantagens econômico-financeiras
advindos do emprego do imunobiólogico naquela apresentação.
9- CONCLUSÃO
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9.1 - Independentemente de outras providências que venham a ser adotadas junto à FUNASA,
entendemos que os elementos obtidos são suficientes para que o TCU informe, desde já, ao Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, bem como ao Deputado
Cunha Bueno, as razões que motivaram o aumento de preços da vacina BCG, objeto do Requerimento n°
285/97, de 30/09/97, e OF-P n°343/97, de 04/12/97, constantes das fls.01/02, conforme segue:
o preço da vacina BCG aumentou 100%, entre 1995 e 1996, nas apresentações de 10 e 20 doses;
a Fundação Nacional de Saúde deixou de adquirir a vacina BCG na apresentação de 50 doses e a
diretriz atual é adquiri-la apenas na apresentação de 10 doses, em virtude de perdas que ocorrem após a
abertura da ampola;
a partir de 1996, a aquisição de vacina BCG ocorre nas seguintes condições:
Ampola
Vr. Unitário
Total (RS)
Qtd Doses
Laboratório
10 doses
0,2666
3.599.100,00
13.500.000
Fundação Ataulpho de Paiva
20 doses
0,1900
285.000,00
1.500.000
Fundação Butantan
o aumento mencionado na alínea "a" retro decorreu de:
elevação dos preços dos fatores de produção, demonstrado por meio de planilhas de custos da
Fundação Ataulpho de Paiva, de 74,32% no período de SET/94 a NO V/95;
queda da produção da Fundação Ataulpho de Paiva de 29,52%, em função da nova diretriz da
Fundação Nacional de Saúde, no sentido de adquirir a vacina BCG apenas em ampolas com 10 doses,
sendo que o fornecedor produz, atualmente, 1.350.000 ampolas, as quais poderiam conter 10 ou 20
doses, levando a que sua produção pudesse atingir de 13.500.000 a 27.000.000 de doses. Deve-se
observar que os custos fixos nos quais incorre o laboratório são expressivos em relação ao custo total
(95,67% em novembro/95), o que aumenta sensivelmente o custo unitário/dose, à medida que ocorre
queda na quantidade de doses produzidas."
Foi proposto, ainda, que este Tribunal promova a audiência dos responsáveis acerca das
irregularidades indicadas nos autos, tendo sido alertado que o Presidente da Funasa à época dos fatos não
poderá ser ouvido em decorrência do seu falecimento.
A Diretora da 3 a Divisão Técnica e a Secretaria de Controle Externo manifestaram
concordância com aquele parecer.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, devo esclarecer que não tenho reparos a fazer nas considerações tecidas pela
4' SECEX. No entanto, no concernente às propostas, entendo não ser oportuno, no momento, promoverse a audiência dos Procuradores.
De fato, restam dúvidas quanto à legalidade do reajustamento dos preços da Vacina BCG
concedidos pela Fundação Nacional de Saúde logo após a assinatura do contrato firmado com o
Laboratório Ataulpho de Paiva, quando não havia decorrido o prazo previsto na Lei n° 9 069/95, e quanto
ao pagamento retroativo de diferenças de preços.
Em que pese não haver ainda conclusão a respeito das constatações da auditoria, tendo em
vista o tempo decorrido desde a solicitação oriunda da Câmara dos Deputados, considero conveniente
encaminhar àquela Casa do Congresso as informações requeridas, comunicando, na oportunidade, as
questões que ainda estão sob investigação.
No que diz respeito às determinações que deverão ser dirigidas à Fundação Nacional de
Saúde, entendo que poderão ser efetivadas já nesta assentada.
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Desta forma, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21 de outubro de
1998

HUM
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DECISÃO N°

72 8 /98

- TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 015.174/97-2
2.Classe de Assunto: II - Solicitação
3.Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
4.Entidade: Fundação Nacional de Saúde
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: 4a Secretaria de Controle Externo
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - informar, desde já, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, bem como ao Deputado Cunha Bueno, as razões que motivaram o aumento de preços da
vacina BCG, objeto do Requerimento n° 285/97, de 30/09/97, e OF-P n° 343/97, de 04/12/97,
esclarecendo que em decorrência de dúvidas surgidas quanto à legalidade do reajuste de preços concedido
em 1995 em prazo inferior ao previsto na Lei 9.069/95 e quanto ao pagamento retroativo de diferenças de
preços, o processo ainda não foi concluído, estando na fase de audiência dos responsáveis:
o preço da vacina BCG aumentou 100%, entre 1995 e 1996, nas apresentações de 10 e 20 doses;
a Fundação Nacional de Saúde deixou de adquirir a vacina BCG na apresentação de 50 doses e a
diretriz atual é adquiri-la apenas na apresentação de 10 doses, em virtude de perdas que ocorrem após a
abertura da ampola;
a partir de 1996, a aquisição de vacina BCG ocorre nas seguintes condições:
Laboratório
Fundação Ataulpho de Paiva
Fundação Butantan

Qtd Doses
13.500.000
1.500.000

Ampola
10 doses
20 doses

Vr. Unitário
0,2666
0,1900

Total (R$)
3.599.100,00
285.000,00

o aumento mencionado na alínea "a" retro decorreu de:
elevação dos preços dos fatores de produção, demonstrado por meio de planilhas de custos da
Fundação Ataulpho de Paiva, de 74,32% no período de SET/94 a NOV/95;
queda da produção da Fundação Ataulpho de Paiva de 29,52%, em função da nova diretriz da
Fundação Nacional de Saúde, no sentido de adquirir a vacina BCG apenas em ampolas com 10 doses,
sendo que o fornecedor produz, atualmente, 1.350.000 ampolas, as quais poderiam conter 10 ou 20 doses,
levando a que sua produção pudesse atingir de 13.500.000 a 27.000.000 de doses. Deve-se observar que
os custos fixos nos quais incorre o laboratório são expressivos em relação ao custo total (95,67% em
novembro/95), o que aumenta sensivelmente o custo unitário/dose, à medida que ocorre queda na
quantidade de doses produzidas."
8.2 - determinar ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde que:
8.2.1 - realize estudos com vistas a verificar o percentual de perdas na utilização da vacina BCG em
ampolas de 20 doses, confrontando os resultados obtidos com as vantagens econômico-financeiras
advindas do emprego do imunobiólogico naquela apresentação, considerando as seguintes ponderações
apresentadas pela equipe de auditoria deste Tribunal:.
em razão da expressiva participação dos custos fixos no custo total da Fundação Ataulpho de Paiva
(95,67% em novembro/95), o custo unitário/dose da vacina BCG sofre sensível alteração ao se modificar
a quantidade produzida (em dose);
a evolução do custo unitário/dose da vacina BCG (120%), observada de 1995 a 1996, foi
influenciada pela queda de 29,52% na produção da referida fundação (de 19.155.500 para 13.500.000
doses), a qual decorreu de diretriz adotada pela FUNASA, qual seja a de adquirir o produto apenas na
apresentação de 10 doses, tendo o custo total de produção aumentado em 74,32%;
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c) considerando a produção atual da Fundação Ataulpho de Paiva de 1.350.000 ampolas, seu custo
unitário/dose tenderia a reduzir-se à metade, caso aquela instituição tivesse que produzir na apresentação
de 20 doses;
8.2.2 - adote providências com vistas a evitar aquisições de imunobiológicos sem a necessária
formalização do respectivo termo de contrato, em atendimento ao art. 60, parágrafo único da Lei
8.666/93;
8.2.3 - faça constar dos processos de aquisição de imunobiológicos, com dispensa de licitação,
justificativa do preço, comparando-o com aqueles observados no mercado internacional, inclusive nas
aquisições do Fundo Rotatório da OPAS, ex vi do disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n°
8.666/93;
8.2.4 - quando da celebração de convênios, estabeleça cronograrna de desembolso compatível com o
respectivo cronograma de execução, a fim de evitar que os recursos repassados fiquem ociosos, mesmo
que em aplicações financeiras, aguardando o início da execução do objeto;
8.2.5 - quando da fixação de preços de vacinas fornecidas por laboratórios integrantes do PASNI,
negocie o preço, com vistas a minimizar a "margem de lucro" cobrada sobre o custo, considerando que a
necessidade de substituição de ativos fixos e de novos investimentos, tem sido atendida pela reserva
formada a partir da depreciação dos respectivos bens e pelos investimentos realizados pela FUNASA, por
meio de convênios; e
8.2.6 - encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15(quinze) dias, cópias dos relatórios produzidos no
âmbito da entidade, e se for o caso, da CISET/MS, acerca da prestação de contas apresentada pela
Fundação Ataulpho de Paiva em relação ao Convênio n° 136390 (SIAFI) firmado em 27.12.1995.
8.3 - determinar a audiência do Fernando Martins de Souza, então Diretor-Geral do Departamento de
Administração, para que apresente, no prazo de 15 dias, razões de justificativa quanto aos pagamentos de
reajustes abaixo especificados, a título de reequilíbrio econômico-financeiro, de 20,48% e 38,53% nos
preços da dose da vacina BCG, nas apresentações de 10 e 20 doses, respectivamente, quando o
entendimento da Procuradoria-Geral era de que dever-se-ia considerar apenas a majoração do preço das
matérias-primas nacionais e internacionais (processo 25100.005711/94-54), o que possibilitaria reajustes
de 0,99% e 0,76%, em função do peso que este insumo exerce nos custos unitários da Fundação Ataulpho
de Paiva, o que, todavia, também não encontraria respaldo legal, ante a ausência de fato superveniente à
celebração do contrato n° 036/95 — SERCO:

Número
95°B08125

95°B08300

Ordem Bancária
Data
13DEZ95

Nota Fiscal
Número
0577
0578
0579
26DEZ95
0581
55.985,93
0582
Total dos pagamentos indevidos
Valor
444.607,00

Valor
234.530,88
89.454,70
28.463,82
26.546,35
29.439,58

Pagamento
Indevido
234.530,88
89.454,70
28.463,82
7.382,95
5.004,36
364.836,71

8.4 — determinar a audiência da Sra. Rosângela Barreto Marques, então Diretora-Geral Substituta do
Departamento Geral de Administração, para que apresente, no prazo de 15 dias, razões de justificativa
quanto aos pagamentos indevidamente efetuados a título de diferenças retroativas de preços, relativos à
aquisição, junto à Fundação Ataulpho de Paiva, de vacinas BCG sem cobertura contratual, conforme
segue:
Ordem Bancária
Nota Fiscal
Valor
Número
Valor
Data
Número
118
167127,01
28AG096 167.127,01
05638
Total dos pagamentos indevidos

Pagamento
Indevido
167.127,01
167.127,01
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8.5 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e à Presidência da Fundação
Nacional de Saúde e ao Deputado Cunha Bueno, para conhecimento.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Mhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

TI GUIMARÃES SO TO
Ministro-Relater— ,
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GRUPO 1— CLASSE II - PLENÁRIO
TC n° 001.807/98-6
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados
EMENTA: Solicitação para realização de inspeções extraordinárias.
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados. Liberações de recursos da União para Estados e
Municípios no período pré-eleitoral. Inviabilidade de atendimento na
forma requerida. Encaminhamento de informações pertinentes à
matéria. Restituição do processo à SAUDI, para aguardar
pronunciamento da Comissão interessada.

Trata-se de solicitação encaminhada a este Tribunal pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, objetivando a realização de "inspeção extraordinária
concomitante nas liberações de recursos da União para estados e municípios, que venham a ocorrer no
período de três meses anteriores às eleições, e em caso de realização de segundo turno, durante o
período de campanha a ele destinado".

O requerimento de autoria dos ilustres Deputados Paulo Bernardo e Humberto Costa foi
aprovado pelo Plenário da Comissão na reunião realizada no dia 1° de abril do corrente ano, e está vazado
nos seguintes termos:
"Com base no artigo 70, II da Constituição Federal, e artigo 24, X do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, REQUEREMOS a essa Comissão que solicite ao Tribunal de Contas da
União, a realização de inspeção extraordinária concomitante nas liberações de recursos da União para
estados e municípios que venham a ocorrer no período de três meses anteriores às eleições (portanto, de
04/07/98 a 04/10/98), e em caso de realização de segundo turno, durante o período de campanha a ele
destinado, com a finalidade de constatar a observância do disposto na alínea 'a', do inciso V, do artigo
73 da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral), observando o seguinte:
se se trata de transferência voluntária ou não;
se se trata de obra ou serviço em andamento, verificar e descrever o critério adotado
para classificar a obra ou serviço como `em andamento' sob os aspectos
orçamentários, fisico e financeiro, informando ainda se ela consta da relação
correspondente informada pelo Poder Executivo Federal quando da remessa do
projeto da Lei Orçamentária de 1998 ao Congresso Nacional;
se se trata de convênio, constatar se estava de fato em andamento e se havia
cronograma prefixado e, em caso positivo, se o cronograma vem sendo obedecido;
especificar para cada liberação de recursos a classificação funcional do subprojeto ou
subatividade correspondente e o município no qual se localiza a obra ou serviço objeto
da liberação.
Como forma de viabilizar com mais eficiência a operacionalização do pedido, sugerimos
que tal inspeção seja dirigida aos subprojetos e subatividades de montante superior a R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
Solicitamos, ainda, que conforme sejam realizadas as inspeções, as info r- mações sejam
remetidas a esta Casa, se possível, em período quinzenal.
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A fiscalização da liberação dos recursos públicos no período eleitoral é fundamental para
o bom cumprimento do disposto na Lei 9.504/97".
Posteriormente, a solicitação foi reiterada por meio do Oficio n° 316/98, de 26.08.98.
Por despacho exarado pelo Secretário-Geral de Controle Externo, coube à Secretaria de
Auditorias e Inspeções - SAUDI a análise do pedido, sendo então elaborada a instrução de fls. 04/06, que
incorporo parte, a seguir, a este Relatório, especialmente para demonstrar a inviabilidade de atender à
solicitação na forma como foi pleiteada:
(C

Tal demanda exige conhecer, antes de tudo, a quantidade de convênios que tiveram
liberação de recursos no período em tela e os valores envolvidos nas liberações. A forma de acesso mais
conhecida ao cadastro de convênios, através do Sistema Integrado de Administração Financeira e
Orçamentária, utilizando a consulta >CONCONV, apenas permite o acesso de forma pontual, convênio
a convênio, e a obtenção das informações por meio impresso, inviabilizando análise gerencial dos
convênios, o que poderia ocorrer com a transferência dos dados por meio magnético e a utilização de
software de banco de dados. Além disso, a consulta mencionada não prevê a informação sobre as
liberações de recursos para cada convênio. A opção, neste caso, seria examinar, para cada um dos
convênios encontrados na consulta >CONCONV, as liberações ocorridas, mediante a utilização do
software EXTRATOR, diretamente no arquivo SIAFI - Ordem Bancária -- CONVÊNIO, para então
reunir as Ordens Bancárias emitidas no período sob análise. Este procedimento é extremamente
trabalhoso, não permitindo a realização de serviços como esse devido ao elevado número de convênios a
ser examinado. Apenas a título de ilustração, foram encontrados aproximadamente 85.000 convênios
com liberação de recursos desde 1991. O cadastro de convênios, consultado em fins de julho, contava
com mais de 240.000 convênios. Apenas no mês de julho foram identificadas mais de 3.000 ordens
bancárias de liberação de recursos de convênios, cada uma delas relacionada, em grande parte, a um
número de convênio específico.
Após o recebimento da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados esta Secretaria se viu envolvida em dificuldades as mais diversas, seja na
definição do escopo geral do trabalho que irá embasar as atividades de auditoria a ser realizada, seja
em dificuldades operacionais, tais como interrupções freqüentes no acesso aos arquivos residentes no
computador de grande porte do SERPRO, ou adequação do software e hardware utilizado aos objetivos
do trabalho que está sendo realizado.
3.1 Observe-se que os dados a serem analisados são processados originalmente no
SERPRO em unidades de grande porte, e na Secretaria de Auditoria apenas se dispõem de equipamentos
domésticos de pequeno porte.
3.2 Outra dificuldade encontrada foi a reduzida área disponível no disco virtual do
computador de grande porte do SERPRO. Esta área é utilizada ao se transferir os dados da área de
segurança daquele computador para nossos computadores, e está disponível para todos os usuários do
Extrator de Dados. São 512 Mbytes para todos o usuários de todas as unidades gestoras, cujo interesse é
o de gerenciar a utilização de seus recursos, a capacidade de armazenamento desta área virtual dificulta
o trabalho de extração de arquivos maiores, exigindo que se realize a divisão dos arquivos a serem
extraídos em arquivos menores. Como exemplo, o arquivo com os dados do cadastro de convênios, com
todos os campos de interesse do presente trabalho, resultou em 112 Mbytes, e foi dividido em 17 arquivos
menores para ser transferido.
Apesar dos diversos obstáculos encontrados, entendemos que a superação dos mesmos
criará uma ferramenta fundamental para o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, e
ainda não criada ou pelo menos não tornada pública dentro da administração federal. O pleno
atendimento à presente demanda resultará em um sistema que poderá, a critério do Plenário, ser tornado
disponível em meio eletrônico as demais unidades técnicas deste Tribunal, aos órgãos de controle
interno, e aos parlamentares federais, estaduais e vereadores, que detém legitimidade para exercer o
controle externo.
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5. Atualmente esta Secretaria está realizando pesquisas visando incorporar ao sistema que
ora se desenvolve, outras informações que se apresentam essenciais, como por exemplo a descrição de
cada um dos convênios, a identificação da classificação funcional programática, para então passar a
elencar os convênios que deverão ser auditados, tendo em vista critérios a serem definidos e a escassa
disponibilidade de Analistas.
A despeito da não conclusão de fases preliminares do processo, permitindo que esta
Secretaria identifique quais convênios são passíveis de auditoria, gostaríamos de propor fosse enviada à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o banco de dados criado
pela SAUDI com informações extraídas do SIAFI, reunindo os convênios e respectivas liberações
bancárias, o que irá permitir aos Srs. Parlamentares a identificação de convênios considerados por eles
como passíveis de auditoria.
6.1 Embora esta Secretaria não tenha orientação sobre os relatórios que irão propiciar
aos Srs. Parlamentares análises especificas, a título de sugestão foram produzidos e gravados em CD
(encaminhado anexo) diversos relatórios, relacionados a seguir:
Ordens Bancárias emitidas em data escolhida a critério dos usuários;
Ordens Bancárias emitidas entre 1 e 15 de julho de 1998;
Ordens Bancárias emitidas entre 16 e 31 de julho de 1998;
Relação das Unidades Gestoras e respectivas Gestões que emitiram Ordens Bancárias;
Relação das Unidades Gestoras e Gestões, com N° de Convênio, valor dos Convênios,
Ordens Bancárias e respectivos valores;
Relação dos Convênios e respectivas Ordens Bancárias organizados por Unidade da
Federação e por Município beneficiado, para o período de 1 a 15 e de 16 a 31 de
julho de 1998 (apresentado também impresso, vide anexos);
Em relação às dificuldades encontradas na transferência dos dados do computador de
grande porte do SERPRO para o microcomputador existente na SAUDI, gostaríamos de sugerir fosse
solicitado ao SERPRO, após consulta à Coordenadoria de Sistemas da Divisão de Operações, da
Secretaria do Tesouro Nacional - COSIS/DIOPE/STIV, o envio dos dados necessários à continuação do
presente trabalho a esta Secretaria através da gravação de fitas DA T, ou via STP, a critério da
Secretaria de Informática".
O titular da SAUDI, concordando com a proposta da instrução, enviou o processo à
Secretaria-Geral de Controle Externo - SEGECEX, sugerindo, apenas, que a providência indicada no item
7 seja tomada diretamente pela SAUDI, ouvida a Secretaria de Informática - SEINF.
No sorteio realizado no dia 07 do corrente mês, coube-me a relatoria do presente processo.
É o Relatório.

VOTO

Não obstante as providências adotadas pela SAUDI, que sem dúvida alguma enfrentou
enormes dificuldades para levantar os dados reunidos nos volumes apensos, os objetivos pretendidos pelos
autores do requerimento aprovado pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados realização de fiscalização concomitante das liberações de recursos da União para estados e municípios não foram alcançados.
Entretanto, à vista dos levantamentos preliminares da SAUDI, impõe-se ressaltar a
amplitude das ações que teriam de ser postas em prática para o pleno atendimento da solicitação, tal como
formulada. Apenas para que se tenha uma idéia da expressividade dos números relativos às transferências
de recursos mediante convênios, destaco que o cadastro específico constante do Sistema Integrado de
Administração Financeira e Orçamentária - SIAFI registrava em fins de julho a existência de mais de
240.000 convênios. Segundo informação da SAUDI, somente no mês de julho do corrente ano foram
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emitidas cerca de 2.380 ordens bancárias transferindo recursos para mais de 1.100 municípios, isto
levando-se em conta o limite de R$ 30 mil sugerido pela Comissão.
Convém salientar que a solicitação formulada não visava apenas o conhecimento das
transferências, o que já demandaria longo período para extração dos dados dos sistemas governamentais
disponíveis, em razão das dificuldades especificadas no Relatório que antecede este Voto. Na realidade os
objetivos pretendidos pelos autores do requerimento vão muito além, pois exigiriam fiscalizações in loco
nas milhares de obras e serviços em andamento.
À vista disso, entendo que se deva autorizar a remessa das informações relativas a
convênios reunidas pela SAUDI nos dois volumes anexos e consolidadas no `compact disk' que
acompanha este processo à Comissão interessada, para que ela possa avaliar as dificuldades que este
Tribunal teria para atender à solicitação em apreço.
É bom lembrar que os dados reunidos são relativos apenas às liberações decorrentes de
convênios ocorridas no mês de julho, observado o limite sugerido pela Comissão. Para conhecimento do
total de liberações relativas a convênios realizadas no período pré-eleitoral, ainda seria necessário a
extração dos dados concernentes aos meses de agosto e setembro. Tal tarefa demandaria também um certo
tempo, pois as informações requeridas não estão disponibilizadas nos sistemas governamentais na forma
requerida, exigindo inúmeras consultas a diferentes bases de dados e posterior consolidação.
A partir daí o Tribunal teria então que efetuar milhares de auditorias nas obras e serviços
em andamento, uma vez que a solicitação, no que se refere aos convênios, requeria que se constasse se a
obra ou serviço "estava de fato em andamento e se havia cronograma prefixado e, em caso positivo, se o
cronograma vem sendo obedecido".
Como visto, essa constatação só poderia ser feita se cada uma das obras e serviços
espalhados por todos os estados da federação e, praticamente, por todos os municípios fossem fiscalizadas
in loco por funcionários deste Tribunal, o que na prática me parece inconcebível, principalmente pelas
limitações de recursos humanos e materiais de que dispomos. Ressalte-se que apenas na extração de dados
relativos às transferências ocorridas no mês de julho foram beneficiados mais de 1.100 municípios, e a
solicitação abrange também os repasses feitos nos meses de agosto e setembro do ano em curso.
Com referência à proposta da SAUDI visando a transferência de novos dados do Serviço
Federal de Processamento de Dados — SERPRO diretamente para este Tribunal, visando uma eventual
continuação dos trabalhos, acredito que tal providência só deva vir a ser implementada se a Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados manifestar interesse na obtenção de novas informações
a respeito dessa matéria.
Em face do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Plenário

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Sou Àff em 21 de outubro de
1998.

HUMB E O UIMARÃE S S
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

7 29/98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 001.807/98-6
2.Classe de Assunto: II - Solicitação
3.Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
4.Órgão: Câmara dos Deputados
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SAUDI
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que os
levantamentos feitos com vistas ao atendimento da solicitação originada do Requerimento n° 299/98,
formulado pelos ilustres Deputados Paulo Bernardo e Humberto Costa, revelaram a impossibilidade
material de serem realizadas as fiscalizações pretendidas, conforme demonstram os dados constantes dos
volumes I e II do presente processo, que reúnem a Relação dos Convênios e respectivas Ordens Bancárias
organizados por Unidade da Federação e por Município beneficiado, para o período de 1 a 15 e de 16 a 31
de julho de 1998;
8.2. autorizar a remessa à Comissão interessada de cópias dos volumes citados no item anterior, bem
como do `compact disk' contendo os seguintes relatórios:
Ordens Bancárias emitidas em data escolhida a critério dos usuários;
Ordens Bancárias emitidas entre 1 e 15 de julho de 1998;
Ordens Bancárias emitidas entre 16 e 31 de julho de 1998;
Relação das Unidades Gestoras e Gestões, com n° de convênio, valor dos convênios, ordens
bancárias e respectivos valores;
Relação dos Convênios e respectivas Ordens Bancárias organizados por Unidade da Federação e
por Município beneficiado, para o período de 1 a 15 e de 16 a 31 de julho de 1998;
8.3.determinar a restituição do processo à SAUDI para aguardar eventual manifestação da Comissão
interessada sobre o interesse de que sejam fiscalizados alguns dos convênios constantes das listagens
remetidas ou outros porventura indicados, devendo, nesse caso, ser dado imediato conhecimento do fato
ao Relator.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Mi *strosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

n
HOMERO SANTOS
Presidente

RTO G IMARAES SOUTO
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE II - Plenário
TC 003.998/98-3, c/ 01 Volume
Natureza: Solicitação
Interessado: Senado Federal
Entidade: Projeto de Irrigação Jacarecica II
Ementa:

- Solicitação do Senado Federal.. Atendimento dos pressupostos de
admissibilidade. Conhecimento (Decisão n° 443/98 - P). Realização de
auditoria no Projeto de Jacarecica II. Remessa de cópia integral dos
autos e seu Volume I, bem assim do Relatório, Voto e Decisão ora
proferidos, ao interessado. Juntada deste processo ao TC 675.137/98-5.
RELATÓRIO

Por meio da Decisão n° 443/98 - TCU - Plenário, esta Corte de Contas decidiu conhecer a
Solicitação formulada pelo Senado Federal, nos moldes indicados no Requerimento 326, de 1998, do
Senador José Eduardo Dutra, uma vez preenchido o requisito de admissibilidade previsto no inciso IV, do
art. 71 da Constituição Federal/88, c/c o art. 1°, inciso II, e art. 38, inciso I, ambos da Lei n° 8.443/92,
objetivando a" realização de inspeção especial e extraordinária no Projeto de Irrigação de Jacarecica II e o
contrato firmado entre o Governo do Estado de Sergipe, através das empresas públicas Companhia
Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP) e Companhia de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Obras Públicas (COHIDRO), e as empresas Contécnica Ltda - Consultoria e Planejamento e a
Construtora Norberto Odebrecht S.A." e determinou à SECEX/SE a realização de auditoria no aludido
Projeto (fl. 24).
Após realizados os trabalhos, a Unidade Técnica apresenta seus resultados, esclarecendo
que trata-se de um "projeto complexo, realizado sobre trabalhos de empresas e profissionais ditos
especialistas na área", tendo exigido "um incessante trabalho de estudos, centrado na seguinte
metodologia: comparação e investigação. Para tal foram praticados os seguintes atos: pesquisa
bibliográfica (versando sobre impacto econômico dos projetos, desenvolvimento e irrigação, pedologia,
barragens e poços, etc.); pesquisa de experiências desenvolvidas (estudo em projetos de irrigação já em
operação no estado e fora dele, levando em consideração suas características, seu desenvolvimento
temporal, a forma de sua operacionalização e a situação atual, incluindo análise de sua memória escrita e
visitas); entrevistas e pesquisas envolvendo a CODEVASF, a EMBRAPA, o DNOCS, a COHIDRO, a
CEHOP, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco do Brasil, Cartórios de Registro de Imóveis, a
Delegacia Federal de Controle, Jornais Locais (pesquisa de mercado de imóveis) e visitas a obra, a jazidas
que a supriram e a áreas irrigáveis".
Ressalta, ainda, que quanto à apresentação do relatório, embora perdendo em conjunto,
optaram por elabora-lo na "forma de respostas às perguntas do Senado federal, simplificando a
visualização entre o pedido e o fato resposta", o qual passarei a transcrever (fls. 27/56):
"1 — COM RELAÇÃO À EMPRESA CONTÉCNICA — contratatada para elaborar o projeto básico
e o estudo de viabilidade técnico-econômica.
De logo cumpre salientar que este item foi dos mais dificeis de levantar ante a dificuldade
de conseguir os dados. A princípio a COHIDRO afirmava ser tudo por conta da CODEVASF, aquela
asseverou só ter contratado o projeto de viabilidade. Depois de levantamentos conseguimos definir que o
estudo de viabilidade técnico-econômica fora contratado pela CODEVASF em 1989, enquanto o projeto
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básico foi contratado pela COHIDRO em 1991, este objeto do questionamento inserto nos autos, embora
o outro tenha sido por nós estudado para outros quesitos
Esclarecemos que este item consta do presente relatório para atender ao requerido pelo
Senado Federal, haja vista que os recursos foram do governo do estado de Sergipe, em que pese que aqui,
na forma de escolha da empresa, está a origem de todos os problemas enfrentados na execução do projeto
Qual a modalidade de contratação da empresa ?
Como dito a empresa vinha de trabalho anterior para a CODEVASF. Agora tratava-se de
executar um projeto básico. Para tal a COHIDRO fez realizar o Convite 003/91, cuja reunião de
recebimento e julgamento das propostas foi realizada em 05/08/91.
Interessante notar que nessa carta convite os protocolos de entrega foram assinados pelas
três empresas convidadas (CONTÉCNICA LTDA., ASTEP S.A e CPL — Consultoria e Projeto Ltda.) em
26/07/91, em que pese as duas primeiras empresas serem sediadas em Pernambuco.
Outro ponto incongruente foi que a reunião foi marcada para as 10 horas do dia 05/08/91,
entretanto a ata da comissão indica seu início às 09 horas.
Também não consta qualquer critério que garantisse ou demonstrasse a capacidade técnica
das concorrentes, tais como: itens de habilitação técnica, julgamento por técnica, etc. Apenas foi
considerado o menor preço.
Outra incoerência, o prazo de execução do contrato é de 90 dias úteis, enquanto todos os
relatórios deveriam ser entregues em até 60 dias (não se fala em úteis).
Em nenhum momento do edital se falou na utilização do lago para o fornecimento de água
para consumo residencial.
Quem são os proprietários ?
Os proprietários contratualmente nominados são Alfredo Pereira Corrêa, Conceição de
Maria Linhares Corrêa, Bernardo Silva Monteiro e Maria Sofia Araújo Monteiro.
O 1° e o 3° deles são diretores, aos quais se junta Armando da Costa Cairutas, como diretor
e responsável técnico da empresa desde 1989. Segundo consta de seu currículo, de 1986 a 1993 foi
assessor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e do MIR (cuja Secretaria Nacional de Irrigação
absorveu do primeiro), sendo responsável pelo acompanhamento das ações desenvolvidas pelos estados do
nordeste na implantação dos projetos de irrigação conveniadas, pela elaboração de convênios do Programa
Nacional de Irrigação e implantação do Programa Piloto de Municipalização da irrigação em 120
municípios do nordeste. O mesmo ministério que realizou os convênios originais. Não bastasse este fato,
no mínimo questionável sob o aspecto ético (refutável por inúmeros princípios que regem a Administração
Pública, sem ser preciso qualquer definição legal sobre o fato), a empresa laborou um projeto com
inúmeras falhas e depois foi contratada pela vencedora da licitação para a realização das obras, a Norberto
Odebrecht, para elaborar o projeto executivo da obra e outras consultorias, ferindo o art. 8 °, inciso I e seu
§ 1°, do Decreto-lei 2300/86 (proíbe a participação na obra ou na execução do serviço de pessoa jurídica
que seja autora do projeto — termo genérico -, admitindo-se, apenas, se exclusivamente à serviço da
Administração.
Qual a experiência anterior acumulada na área de irrigação ?
Quanto à experiência da empresa identificam-se inúmeros trabalhos ligados a barragens e
irrigação, a exemplo de Barragem de Muquém - PE (1989), Barragens de concreto de Cafundó e Covas e
seis barragens sucessivas no Rio Ipojuca — PE (1986), Barragem e obras complementares no Rio Mandaú
— PE (1986), etc.
Esta experiência acumulada é que deixa claro ser inaceitável as falhas cometidas pela
empresa nas definições do Projeto de Jacarecica II
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Qual é o capital social da empresa em questão ?
Para a licitação não foi exigida qualquer habilitação, inclusive quanto a capital social
Através da 30a Alteração Contratual o capital da empresa passou, em 20/10/95, para R$ 680 000,00
Qual o valor pago pelo Governo de Sergipe a esta empresa ?
Como dito, os recursos não foram federais, pelo menos não há indícios de tê-lo sido, e
dissemos desta forma pois a COHIDRO não localizou os pagamentos à empresa (à exceção do primeiro),
não podendo ser ratificada esta afirmação documentalmente.
Por isto, o valor do contrato será o que informaremos como pago à empresa, ou seja:
valor contratual (23/08/91)= Cr$ 50.315.000,00
- valor em dólar à data do contrato = US$ 127.781
valor corrigido até 30/09/98 (sistema débito) = R$ 195.907,85
f) Quais as falhas detectadas pela SECEX-SE na elaboração do projeto básico (que não levou em
consideração o aumento da demanda por água na região e não considerou a necessidade de
remoção de uma estação de captação de água bruta da DESO nos limites da área inundável) ?
Como afirmado no relatório de auditoria do TC 675.184/97-5, não considerou o aumento da demanda
por água, comprometendo o volume de água para irrigação. Em que pese a afirmação verifica-se pela
história do projeto que em momento algum a COHIDRO referenciou que o projeto básico deveria prever o
abastecimento de água domiciliar, logo a empresa não poderia inserir o que não lhe fora pedido. A
inserção da opção por abastecimento foi uma decisão posterior, mais voltada para justificar os custos do
projeto frente a área irrigável, que propriamente uma previsão firmada quando da decisão pelo projeto.
(consequência 1- letra g deste relatório).
Ainda como afirmado no relatório acima, temos a não verificação da existência de uma estação de
captação de água bruta inserida na área inundável a exigir sua transferência.Esta falha é inconcebível,
visto que a licitação do projeto básico exigia o levantamento cadastral das áreas inundáveis para fins de
indenização . (consequência 2- letra g deste relatório)
Alteração do volume de terra da barragem, tendo em vista que no projeto básico o perfil geológicogeotécnico do boqueirão foi determinado a partir de números limitados (aliás a limitação e o superficial
vêm desde o estudo de pré-viabilidade) de furos de sondagem e de ensaios, ambos inadequados. A
variação está demonstrada na tabela abaixo:

Projeto

Serviço

Aterro Mecanizado (m3)
Escavação Mecanizada Escavação Empréstimo
(mi)
(mi)
259.390
228.420
430.650
Básico (1991)
659.254
626.990
694.383
Executivo (1993)
+ 154,15 %
+ 174,49%
+ 61,24%
Variação
Não se trata de uma falha, mas de um erro grosseiro tal a sua dimensão (consequência 3- letra g
deste relatório)

aumento do número e profundidade dos furos para injeção de concreto ante a profundidade da rocha
fraturada, quase que dobrando o número de furos (que passou a cerca de 25) e sua profundidade (média de
24 m) em que pese o edital de licitação do projeto básico prever "plano de investigações geotécnicas,
procurando conseguir informações de subsupeifície , através de sondagens que deverão visar
especialmente a determinação das condições de resistência e de deformabilidade do maciço rochoso da
fundação, como um todo, bem como sua permeabilidade, evitando-se avaliações simplistas baseadas em
amostras isoladas do conjunto." (consequência 4 - letra g deste relatório)
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área total irrigada — inicialmente prevista para 1600 ha, chegou a 1000 ha, estando hoje em 1592 ha.
Este número atual, entretanto, é fruto da inserção de áreas não adequadas para irrigação, mudando a
concepção inicial do projeto para inserir pasto irrigado. Mais uma forma de aumentar a área do que uma
decisão técnica de uso de um solo de discutível exploração econômica. (consequência 5- letra g deste
relatório)
culturas : foram inicialmente previstas as culturas de abóbora, acerola, coco anão, manga, quiabo e
tomate. A estas foram acrescidas em projeto executivo as de milho verde, feijão macássar e pimentão,
segundo a CEHOP para proporcionar melhor controle fitossanitário com a rotação de culturas, além da
inserção da pecuária de leite para o aproveitamento de manchas de solos não indicadas para irrigação de
culturas. Quanto a inserção de culturas cremos que a verdade foi parcial, haja vista, segundo parecer da
FIYDROS, a manga prevista no projeto era tipo exportação, cujas condições climáticas não propiciam, na
época própria da oportunidade de colocação no mercado externo, a produção das variedades a ele
destinadas. A colocação exclusiva de abóbora, quiabo e tomate, além de não proporcionar um controle
fitossanitário, demonstra um planejamento agronomicamente inadequado. Quanto a colocação do gado
leiteiro, com ele aproximando-se das dimensões iniciais de 1600 ha (agora 1592 ha), apenas demonstra a
deficiente alocação de solos (em suas características de declividade e drenagem) a culturas de exploração
economicamente inviáveis ante as dificuldades do solo. (conseqüência 6- letra g deste relatório)
sistema de condução/distribuição de água — o projeto básico previa a condução e distribuição de água
em canais abertos, em torno de 51,7 km, em que pese a topografia acidentada da região a exigir grande
movimento de terra. A CEHOP agiu prontamente para rejeitar, em 1997, a solução inicial, optando, em
abril de 1998, para a condução por adutoras gravitárias, reduzindo o projeto para 27,4 km de tubulações,
minimizando o movimento de terra, reduzindo os custos em cerca de R$ 8.000.000,00.
O fato apenas demonstra a falta de uma busca pela solução mais barata e adequada ao projeto, afrontando
o art. 11, inc. III, do Decreto-lei 2.300/86 (nos projeto básicos serão considerados, principalmente, os
seguintes requisitos: economia na execução, conservação e operação). (consequência 7- letra g deste
relatório)
não previsão adequada das áreas de extração de material de empréstimo para aterro (quanto a
proximidade), nem quanto a sua exploração. (consequência 8 - letra g deste relatório)
g) Apurar as conseqüências das falhas para o projeto.
- conseqüência 1 : a opção atual está em irrigar 1592 ha e abastecer 100.000 pessoas, o
que significa em torno de 8% de risco de não abastecimento pleno de água e de 25% de risco quanto a
deficiência de fornecimento para irrigação, ou seja, de forma pessimista, o risco de falta para a irrigação
encontra-se acima da margem aceitável (que fica entre 15 e 20%) (este cálculo não corresponde ao da
CEHOP, tendo em vista não conseguirmos entender como para uma população abastecida de 100.000
pessoas e uma área irrigada de 1.100 ha chega-se a um cálculo de riscos de abastecimento de 6,1% e de
risco de irrigação em 16,3%, enquanto aumentando a área de irrigação para 1.592 ha os riscos descem
para 4,5 `)/0 e 15,5 %, respectivamente).
- conseqüência 2: uma das causas do não enchimento do lago está na operacionalização da
alteração e construção de nova captação de água.
- conseqüência 3: o aumento estrondoso de volumes de escavação (+ 662.303 m 3) e aterro
( + 399.864 m3 ), coincidentemente, atingiu dois itens aos quais a primeira incursão do TCU (TC
675.038/96-0) demonstrou estarem acima de preços praticados no mercado (segundo tabela do DNOCS).
Os itens de escavação tinham preços 65,54% maiores que o do órgão citado, enquanto o de aterro estava
majorado em 18,22% (segundo a CEHOP, em resposta inserida no TC citado, os itens de escavação
estariam maiores em 49% que os preços DNOCS e 36,7% que os da CODEVASF, isto fora o BDI,
já o aterro — item 300.1 da planilha — a diferença era de 90,36% em relação ao DNOCS e 285,37%
que os da CODEVASF). Um erro tão grande em item com preços tão elevados em relação ao mercado,
caindo por terra a alegação feita no TC supra de que o contrato como um todo estava no preço de
mercado.
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Buscou-se o aproveitamento de material mais barato, retirado da escavação do vertedouro,
a redução da largura do vertedouro de 50 m para 30 m, a redução da DMT, etc. Entretanto a larga
diferença entre o preços de mercado e o praticado dificilmente foi eliminada.
Contribuiu, ainda, para o estouro, devido a aditivos, do valor contratual, hoje em torno de
38% de acréscimo, contra os 25% permitidos legalmente (§ 1° do art. 65 da Lei 8.666/93).
- conseqüência 4: aumento do número de furos de sondagem, de sua profundidade (ambos
em cerca de 100%) e do material injetado nos mesmos para impermeabilização da parede de rochas da
barragem.
conseqüência 5: inserção de área de pasto irrigado, fora das concepções do projeto,
apenas para aproveitar solo imprestável economicamente para irrigação de fruticultura e horticultura.
conseqüência 6: adição de culturas para melhoria do planejamento agrícola.
- conseqüência 7: paralisação das obras para estudos de nova concepção de adutoras e
mais um trabalho de planejamento para a CONTÉCNICA.
- conseqüência 8: prejuízos ao erário público pela adoção de metodologia antieconômica,
ou seja, ao invés de comprar o material da jazida na Fazenda Diamante, a 2 km da obra, o ideal era a
desapropriação da área. Vejamos o impacto financeiro da opção:
valor pago pelo material: R$ 413.813,83 (626.990,66 m 3 x R$ 0,66 o m3 de material
adquirido na jazida)
valor que seria gasto com a desapropriação da área de jazida, devidamente acrescido de
área a partir da calha do rio (cálculo com sobras) : R$ 47.500,00 (50 ha x R$ 950,00 por ha de terra nua
— embora não concordemos com este valor, que é o elaborado pela Comissão instituída pela COHIDRO,
conforme se verá adiante).
diferença a maior: R$ 366.313,83
h) Quais as medidas tomadas pelo Governo Estadual frente as falhas cometidas pela citada
empresa.
NENHUMA Ao contrário continua a empresa trabalhando no projeto e recebendo bons
volumes de recursos pelos seus trabalhos, inclusive para refazer o que fizera com falhas.
II- QUANTO A IDENTIFICAÇÃO E A JUSTIFICATIVA SÓCIO-ECONÔMICA DO PROJETO.
a) identificar a área que será beneficiada pela irrigação
A área fica a jusante da barragem Não há irrigação na área de entorno ou a montante.
Nesta parte identificamos sérias restrições ao modelo apresentado pelo projeto.
a.1) escolha da área do projeto — motivação do ato :
Não encontramos em nenhum documento a motivação da escolha de Jacarecica II.
Por que não maximar o uso dos projetos já em operação e com produção e utilização
abaixo do previsto ? Trazemos a exemplo os projetos de Jacarecica, onde existem 130 lotes, sendo 126
ocupados e destes alguns com capacidade ociosa e produção decrescente a partir de 1993 (queda entre
1993 e 1996 de 44%), não aproveitamento das áreas de entorno do projeto e nem a montante da
barragem. Ribeira, que possui área útil irrigável de 1.100 ha e em 1991 possuía apenas 324 ha de área
plantada, cuja ociosidade persiste até hoje, embora em menor monta (836 ha de área plantada).
Por que pela opção de irrigar uma área não castigada pesadamente pela seca em detrimento
do sertão (Canindé do São Francisco, Poço Redondo, etc)? Conforme se demonstra pela figura de situação
pluviométrica da área do projeto [insere figura demonstrativa da deficiência hídrica média anual (mm)
para o Estado de Sergipe 11. 33]
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Por que não optar pelos projetos da Várzea da Borda da Mata (desenvolvido em 1990), da
Várzea da Cabaceira (desenvolvido em 1990), da Barragem Calumbi (desenvolvido em 1989), da Lagoa
Escurial, de Japaratuba, Salgado, etc. ??
Por que não optar por projetos na área de seca e com extensão irrigável maior?? A exemplo
do Projeto Quixabeira (que retiraria água do lago de Xingó, tem menor impacto ecológico e irrigaria 3.668
ha) ou de Califórnia II (que retiraria, também, água de Xingó, com menor impacto ecológico e irrigando
3.681 ha). (Não se diga que a escolha é pela opção de abastecimento de água do Projeto de Jacarecica II,
pois quando foi concebido esta destinação não lhe era atribuída).
Por que da não escolha da Região do Baixo Cotinguiga (Rio Cotinguiba) cuja área
temondulações mais suaves e solo adequado a uma larga produção das mais diversas culturas ?? Visualizase o mesmo através do mapa abaixo, na área lilás (BV) [insere mapa demonstrativo -fl. 34].
Ao contrário escolheu-se área acidentada com problemas de acidentes geográficos e
drenagem. Justificar Jacarecica II sob o aspecto técnico é fácil, pelo social também o seria, entretanto darlhe preferência ante as demais hipóteses que se colocavam à frente do processo de tomada de decisão, em
uma verdadeira operação de custo x beneficio e oportunidade de investimento frente a outras opções, não
foi devidamente documentada. Aliás os órgãos federais, concedentes de recursos, via de regra não exigem
tal análise e aí está uma das causas da baixa eficiência dos gastos públicos.
Obs: a opção foi escolhida no Governo do Sr. João Alves Filho.

colocação de áreas inadequadas economicamente ao plantio em pontas de projeto:
Tecnicamente é justificável a inserção de manchas de solo ruim entre aquelas de solo bom
(entenda-se por ruim aquele que, pelas sua característica fortemente acidentada ou de alagamento, torna
sua exploração economicamente inviável). Entretanto não se compreende a inserção de áreas classificadas
como impróprias para irrigação nas extremidades do projeto, a não ser que fossem destinadas à reserva
florestal (dentro do percentual estabelecido para projetos do tipo).
A figura abaixo demonstra, através da visualização das áreas amarelas, vermelhas, azuis
escuras, rosas e marrons as áreas impróprias para o plantio, situadas na classe 6 (terras não aráveis que não
satisfazem os mínimos requisitos e inadequadas para irrigação). Chamamos atenção para as áreas amarelas
(Pta2 — solo profundo, com declividade superior a 15% e relevo forte a forte ondulado) e vermelhas (BV2
— solos pouco profundos, moderadamente drenados, com rocha calcária entre 40 e 100 cm de
• profundidade, topografia movimentada, com declividade superior a 15%, com fortes riscos de erosão)
situadas nas extremidades do projeto (e além de lá estarem receberam a mesma valoração para fins de
desapropriação, consoante veremos em item específico) [ insere figura demonstrativa de áreas impróprias
para irrigação-fi. 35].
Os mapas em maior escala acompanham este processo como volume.
Segundo a HYDROS, dos 2.634,0 ha desapropriados tem-se 737,5 ha (ou 28% do total)
irrigáveis, 948,3 ha (ou 36% do total) de irrigabilidade duvidosa e 948,2 ha (ou 36% do total) não
irrigáveis.
As manchas localizadas nas pontas do projeto pertencem, em regra a grandes propriedades,
tais como a do espólio de Ariosvaldo Barreto, a de José Calazans Linhares, de Francisco Leite Franco,
Paulo Augusto de Vasconcelos, etc.
gastos de monta para transformar pequenas áreas em plantáveis:
Uma das áreas que será irrigada é a chamada Lagoa Grande, que mede cerca de 4,4 ha, de
característica intermitente (vide área azul claro no mapa do item a 2) [insere foto -fl. 36].
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Seu uso para plantio requer a drenagem, prevista contratualmente, estando seus custos
orçados em R$ 608.816,24. Assim sendo vejamos o seguinte quadro:
um ha de terra nua custa R$ 917,41;
para drenar um há da lagoa grande para plantio temos R$ 138.367,32
Ou seja, o Estado Brasileiro irá gastar 151 vezes o valor da terra liara torná-la cultivável (e pagará
por ela o mesmo valor que a terra boa).
a.4) não inserção de áreas de entorno no projeto:
Projetos de irrigação por barragem têm como característica a formação de lagos artificiais,
transformando as áreas de entorno em verdadeiros "oásis", de configuração extremamente propícia para o
plantio e a exploração turística. A foto abaixo mostra esta formação gerada pela barragem de Jacarecica.
[insere foto do lago' -fl. 3 7] .
Os proprietários das áreas de entorno, quando não desapropriados, têm ao fácil alcance a
água, que pode ser retirada através de bombeamento. No Projeto de Jacarecica existe a exploração da
área por um proprietário rural que faz a captação de água, que além de gratuita, gera problemas ecológicos
pelo despejo de combustível no lago, conforme se mostra abaixo [insere foto -fl. 38].
O Projeto Jacarecica II formará uma lago artificial que mede 2.600.000 m2.
Embora de configuração mais acidentada, existem terras de inclinação suave que permitirão,
mesmo em época de níveis baixos do lago, a captação direta da água, transformando uma área de dificil
disponibilidade deste recurso em um manancial extremamente favorável. As fotos abaixo mostram a área
como é hoje e a simulação da mesma área coberta pelas águas [insere fotos -fl. 39].
Assim, é necessário um estudo para maximizar a área irrigável, cobrando pela água e pelos
custos da obra, da mesma forma que será feita para os proprietários do perímetro hoje definido. O
impedimento de que tal ação geraria problemas de suprimento de água para o projeto não procede pelas
seguintes razões:
o consumo de água está previsto para um população urbana de 100.000 pessoas, destinado
ao município de Itabaiana. O referido município tem hoje, no perímetro urbano, cerca de
50.000 habitantes. A considerar um crescimento vegetativo de 3% ao ano, o lago estaria
cedendo água em seu ponto máximo em, pelo menos, 33 anos;
. se o estado não o fizer os proprietários dos terrenos o farão gratuitamente (como
demonstra a experiência), gerando injustiça em relação aos que pagam e o enriquecimento
sem causa dos que se aproveitam da omissão pública.
Para ilustrar a área inundável e a conformação após o enchimento do lago, abaixo segue
mapa de curva de nível, cuja área azul é o lago em cota 71 m, e em seu interior à cota de 50
m [insere mapa -fl. 40].
a.5) valorização de terras da região:
Durante nosso trabalho de verificação dos preços das terras desapropriadas deparamos com
a grande valorização das terras da região, que, ao invés de desapropriadas no início do projeto, o foram em
1997, o que poderá gerar problemas de definição dos preços, principalmente se discutido pelas vias
judiciais.
Segundo informa a metodologia do BNB (que utiliza a escala Norton e a Tabela Mendes
Sobrinho) temos.
Fa = Nas regiões de Perímetros irrigados (Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto, Propriá ,
Neópolis Canindé do São Francisco etc) , contribui com valorização de:
300% nas áreas irrigadas , quando a água de irrigação é proveniente de rios
perenizados e açudes;
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Assim as áreas irrigadas ou que tenham a sua disposição água em abundância têm uma
valorização muito grande. Tal fato se confirmou ao verificarmos que um ha de terra na região do Projeto
de Jacarecica era comprado por não mais de R$ 1.500,00 e hoje é vendido por R$ 3 000,00 a R$ 5.000,00,
segundo pesquisa de campo feita no local.
Beneficiadas estão as terras vizinhas ao perímetro (embora não no percentual antes
definido) e as áreas de entorno do lago, cuja água em abundância a fazem retornar seu valor de fator de
capital, revertendo a tendência de queda vertiginosa verificada nesta década.
b) apontar os beneficiários diretos do projeto (especificando as características dos proprietários
rurais beneficiados e a dimensão das propriedades beneficiadas).
Há o risco de que os antigos proprietários retornem como empresários das terras gerando o
seguinte fato: não explorou a terra em sua plenitude, recebeu por ela quando da desapropriação, retorna a
sua posse para explorar a terra beneficiada. E pelos documentos que lemos (estudos, projetos, etc), tal
fato é considerado normal.
O projeto é dividido em lotes empresariais e de colonos, fato que não é novo em projetos de
irrigação. Os lotes empresariais ocupam a margem direita do Rio Jacarecica e têm, em média 75 ha,
totalizando 1.288 ha. Os destinados a colonos somam 76 lotes de 4 ha cada, logo 304 ha de área.
Note-se que temos 1.592 ha de área irrigada, sendo cerca de 400 ha destinados a pasto
irrigado, numa tentativa de ampliar a dimensão do projeto. Foram desapropriados, apenas para o
perímetro irrigado, 2409,2311 ha, assim, a área aproveitável, após todos os esforços (drenagem
antieconômica de lagoa, destinação de lotes em áreas de exploração onerosa, destinação de irrigação para
pasto irrigado, etc) foi de 66% do total desapropriado.
Questionamos sobre os critérios utilizados para a seleção dos colonos, entretanto estes não
foram definidos. A importância de se acompanhar esta ação de implementação do projeto é de crucial
importância para que não se repitam os fatos ocorridos no Projeto Jacarecica, quando foram destinados
lotes a pessoas que nada tinham a ver com a agricultura gerando as seguintes conseqüências:
dos ocupantes iniciais apenas 20% permanecem no projeto;
pessoas que ganharam os lotes, nada plantaram e depois os venderam a preços valorizados
pelo projeto (entre R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00 cada 2 ha);
a produção do projeto está em decréscimo conforme figura a seguir:
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nota-se nitidamente a diferença entre um homem do campo e aquele que recebe o lote por
motivos pouco técnicos. As duas fotos a seguir demonstram isto. A primeira um terreno de um agricultor
típico, a segunda de um colocado no projeto sem critério [insere foto -fl. 43].
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c) informar sobre a existência de desapropriações para realização das obras. Se positivo
especificar:
extensão e dimensão das áreas desapropriadas
Foram desapropriados 2.409,2311 ha para o perímetro irrigado (embora, repetimos, o
irrigável seja, já com inserções que demonstram a tentativa de aumentar ao máximo a dimensão, 1.592 ha).
Desapropriou-se, ainda, 381,8172 ha relativamente a área inundável.
propriedades abrangidas pelas desapropriações e quais os proprietários expropriados
c.2.1) Primeiramente colocaremos as áreas desapropriadas para a formação do lago.
Ressaltamos que não conseguimos os valores das desapropriações pois, em que pese nossas reiteradas
solicitações a COHIDRO não localizou nada sobre o assunto, cuja relação de propriedades retiramos de
um mapa de levantamento cadastral arquivado na CEHOP. Os valores apostos, quando houver, serão os
do TC 675.038/96-0.
Valor (ufir)
Área (ha)
Proprietário
Propriedade
79,25
27,8570
Paulo Vasconcelos
Faz. Jacoca
(valor incompatível)

Faz. Prazeres
Faz. Pocinhos

Faz. São João

Fazenda Coqueiro

DESO

Givaldo A. da Invenção
Carlos Valdemar de A. Dantas
Francisco Xavier
Manoel Lino Neto
Manoelito Teles
José dos Santos
Dil Calazans Menezes
José Acelino de Oliveira
Cirilo E. dos Santos
Maria Ines Feitosa
Volnei F. Conceição
Jaime Oliveira Santos
Balbino Ferreira - herd.
Osvaldo B. de Oliveira
Otacílio Luiz dos Santos
Marcolino Ferreira
Vicente dos Santos
Euclides Monteiro
José Alves da Paixão
Reginaldo A. Nogueira
Rita Santos de Santana
Renilson Menezes
Raimundo B. dos Santos
Manoel do Santos
Manoel J. dos Santos - herd.
Wilson G. D. de Albuquerque
Estação e Ev. Do Coqueiro
Luis Carlos de Jesus
João Velho
Reserva Florestal
José Geraldo Moreira
José do Santos
Pedro de Souza Lima

C: \ MIN-FG \ MICRO-02Relatorios\00399898.doc

45,9273
123,0737
2,3408
0,1313
46,1383
0,0213
44,7665
13,5359
3,4239
2,7677
14,3518
1,1664
0,2019
1,545
0,5432
0,9633
2,2075
1,3346
14,9193
5,8426
1,0173
0,2618
0,4556
0,9174
0,2741
0,0778
1,5707
1,4287
0,7697
17,1688
1,3305
0,8123
0,6645

98.316,85
2.045,77

127,6430
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Esta área, que denominamos de entorno, merecia estudos especiais para verificar aquelas
que terão as melhores condições de extração de água do lago.
Em visita ao local verificamos que o estado desapropriou a área mas não fez a imissão de
posse, pelo que alguns dos ex-proprietários estão vendendo, mediante recibo, a terceiros áreas que serão
alagadas
c.2.2) agora relacionaremos as áreas desapropriadas no perímetro irrigado.
Proprietário
Sílvio Leite Franco
Belchior Oliveira
José Henrique de Andrade Filho
Valmir Freire Gomes
João Batista dos Santos
Joselito Pereira Lima
Valberto Nunes de Carvalho
Antônio Edvaldo Tavares
José Dantas Costa Filho
Nildete Dantas Costa
Maria Petronila do Nascimento
Manoel Messias de Oliveira
Júlio Dionisio São Mateus
lvanildo Corrêa da Silva
João Feliciano dos Santos
Jocelina Santos
Augusto Alves
João Batista dos Santos
Maneta dos Santos
José Carlos Santos
Rubens Juarez Smite
Airton Nunes de Menezes
José Vicente de Jesus
Coopergreste
Pedro Alves dos Santos
Paulo Francisco dos Santos
José Vicente de Jesus Filho
Antônio Fernandes de Oliveira
José Valdemar dos Santos
Nivaldo Feliciano Neres
José Francisco
José Augusto dos Santos
Antônio Pacheco dos Santos
João Batista dos Santos
Luiz Rabelo Leite
Espólio José Calazans Linhares
José Santos Silva Amado
Espólio Ariosvaldo Barreto
Espólio Francisco Leite Franco
Paulo Augusto de Vasconcelos
C \MIN-FG\MICR0.02lRelatonos\00399898 doe

Área (ha)
319,5995
282,5217
1,4222
2,1514
5,0831
2,8536
3,2225
1,3039
1,0160
1,0159
1,0606
1,5140
3,0000
3,8862
1,2013
9,5194
4,0157
2,8963
0,3515
0,5711
2,6365
4,2845
3,1584
5,8839
2,8984
2,5928
2,6467
2,617
3,3639
2,7025
2,6462
2,6155
2,2298
2,8487
183,2051
61,0945
48,4092
33,5849
203,3756
117,5484

Valor (R$)
552.664,34
640.077,72
4.695,57
2.315,64
23.200,90
12.939,96
638,59
2.451,49
2.799,14
9.051,88
24.682,62
10.999,52
5.886,85
46.695,61
9.219,24
35.581,98
15,935,75
12,272,59
678,25
4.777,85
5.892,77
3.516,60
3.071,76
51.666,35
7.783,61
14.368,39
1.301,70
4.554,24
4.932,42
13.406,74
43.902,18
6.825,07
9.096,96
25.542,80
277.061,26
173.717,14
177.052,84
43.383,19
205.056,57
109.359,15
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Proprietário
Área (ha)
Valor (R$)
411,1909
Júlio César Leite Sobrinho
610.757,11
440,0698
Espólio de José Barros Pimentel Franco
913.050,78
1,7056
João Dionísio São Mateus
6.065,04
2,8985
Benedito São Mateus
5.590,96
0,6692
Maria Antonieta Bispo Santos
6.355,79
7,1145
Antônio Raimundo dos Santos
19.443,71
2.198,9889
TOTAL
4.160.412,62
Verifica-se uma série de grandes proprietários, muitos deles de famílias tradicionais no
estado. Quanto a isto é preciso ressaltar a característica fundiária de Sergipe, onde boa parte das terras são
distribuídas em latifúndios ou médias propriedades, pertencendo a famílias tradicionais do estado.
c.3) valor pago pela desapropriação x valor de mercado
Após diversos estudos, tanto de campo, quanto técnicos, podemos fazer algumas
observações quanto ao valor da terra nua pago (ou a pagar) aos expropriados.
Antes queremos alertar que os preços da terra em Sergipe vêm despencando principalmente
nos últimos 05 anos, estando o mercado recessivo, onde quem quer vender poucos compradores encontra.
Os valores da terra nua foram definidos por uma comissão de vários órgãos, mas cujo
trabalho apresenta alguns pontos de discordância.
L=> inserção de dados em duplicidade: para se chegar a média foi utilizado o valor médio de
quatro municípios (Areia Branca, Malhador, Itabaiana e Riachuelo). Nos de Areia Branca e Malhador
contam pesquisas realizadas na Prefeitura de Itabaiana e Cartório do 1 ° Oficio, gerando em ambos os
municípios e para ambas entidades os mesmos valores (mínimo da terra nua por ha = R$ 990,00, médio =
R$ 1.320,00 e máximo de R$ 1.650,00). Em pesquisa junto ao Cartório do 1 0 Oficio este informou que
seus valores de mercado são informados pela Prefeitura de Itabaiana. Logo não se pode utilizar duas
fontes que na realidade têm a mesma origem. Por serem seus valores mais altos que os médios cotados
pelo BNB (R$ 600,00 para Areia Branca e R$ 800,00 para Malhador), pela EMDAGRO (R$ 700,00 para
ambos os municípios), pelo SINDICATO (Areia Branca = R$ 990,00 e Malhador = R$ 1.200,00) o preço
final médio ficou majorado pela dupla contagem. Corretamente teríamos o valor médio para estes dois
municípios de: Areia Branca = R$ 986,00 e Malhador = R$ 1.005,00,
Tem-se agora um valor médio da terra nua de R$ 887,75 por ha, enquanto que o valor que
se paga é de R$ 917,41.
c> outro ponto de discordância é a não consideração da qualidade das terras na formação
de seus preços. Antes de entrarmos nisso alertamos que foram colocados para Areia Branca, Malhador,
Itabaiana e Riachuelo como preços médios do BNB os valores de R$ 600,00 ; R$ 800,00; R$ 800,00 e R$
600,00 (este com erro pois encontramos no BNB o valor base de R$ 700,00) ; respectivamente.
Entretanto estes preços são preços base, dos quais se incorporam algumas características do solo.
As áreas de ponta do projeto são inapropriadas para irrigação (o que torna clara a
incoerência de sua inserção) sendo de classe 6, e geralmente pertencem a grandes proprietários, o que
justificaria seu parcelamento para fora do projeto.
Da tabela Mendes Sobrinho pode-se ver as classes do solo. As áreas limítrofes,
considerando uma acesso ótimo, teriam valor de 40% do preço base. Assim, essas terras seriam avaliadas
em R$ 240,00 o ha em Areia Branca, R$ 320,00 em Itabaiana e Malhador e R$ 280,00 em Riachuelo.
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TABELA -1 (FATOR SOLO/ACESSO - MENDES SOBRINHO)
SOLO-Classe

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ACESSO

100%

95%

75%

55%

50%

40%

30%

20%

Ótimo

100%

100%

95%

75%

55%

50%

40%

30%

20%

Muito bom

95%

95%

90%

71%

52%

47%

38%

28%

19%

Bom

90%

90%

85%

67%

49%

45%

38%

27%

18%

Desfavorável 80%

80%

76%

60%

44%

40%

32%

24%

16%

Mau

75%

75%

71%

56%

41%

37%

30%

22%

15%

Péssimo

70%

70%

66%

52%

38%

35%

28%

21%

14%

Tais valores não são absurdos, já que o mercado está em baixa Verificamos na Prefeitura
de Itabaiana que as terras desta característica custam entre R$ 300,00 e R$ 600,00 o ha, com média de R$
450,00
Outro ponto são os valores médios considerados. Os solos do projeto são, além daqueles
que servirão apenas para pastagem, das classes II e III (Classe 2: Terras próprias para culturas, com
pequenos problemas de conservação, exigindo práticas simples de conservação e fertilidade e Classe 3:
Terras próprias para culturas, com problemas sérios de conservação, exigindo práticas complexas de
conservação), entretanto não foi o valor básico redimensionado para suas características;
(=> não aplicação de deflator para grandes áreas : como se sabe, desapropriar pequenas
áreas valoriza cada lote, ao contrário, nas grandes, pela sua venda em conjunto, o preço do hectare cai.
Este fato é facilmente comprovável quando os grandes proprietários costumam lotear suas terras para
conseguir preços melhores.
Vejamos a tabela de deflatores:
TABELA-li (FATOR DEFLACÃO)

FATOR DE
DEFLAÇÃO

ÁREA ( HA)
A
200
100
400
A
201
800
A
401
A
1.500
801
3.000
A
1.501
ACIMA DE 3.000

% DE DEDUÇÃO
5%
10%
15%
20%
25%
30%

Fonte: BNB
Assim, para propriedades como as de Francisco Leite Franco (espólio) — 210,44 ha e Júlio
César Leite Sobrinho — 218,7412 ha, ter-se-ia que aplicar um deflator de 10%, chegando-se ao valor de R$
798,97 /ha, contra os R$ 917,41 hoje destinados para basear os pagamentos
Fizemos esta análise para atender ao pedido do Senado Federal, entretanto os pagamentos pelas terras
desapropriadas estão se dando com recursos do tesouro do estado, pelo menos até o momento. Contudo,
ante o perigo de se firmar convênio para a cobertura destas despesas com recursos federais é necessário
determinar ao Ministério do Meio-Ambiente que não pratique, em caso de convênio que preveja recursos
para a desapropriação, os valores sugeridos pelo Governo de Sergipe para o ha de terra nua.
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d) estudar relação custo-beneficio do Projeto Jacarecica II, em especial:
d.1) resultados do ponto de vista do crescimento econômico e geração de emprego e renda
E> Geração de Empregos
Não podemos utilizar o modelo da Contécnica pois é um modelo ideal, não levando em
conta quebra de safra, competição, etc. A exemplo indicamos a cultura de tomate, a qual utiliza como um
basilar do projeto graças a sua grande absorção de mão de obra. Entretanto, em visita de campo notamos
que é exatamente o inverso que acontece, ou seja, o agricultor tende a sair destas culturas para buscar
outras com menor emprego de mão de obra, a exemplo da batata-doce e do amendoim.
Assim sendo, comparando projetos de irrigação, ante a área irrigada e o volume de
empregos diretos e indiretos gerados, bem como com base na pesquisa de campo da PIMES-UFPE —
1990, que define para cada hectare irrigado a geração de 0,7 empregos diretos (em média) e 0,5 indiretos
(média), poderemos fazer pelos dois modelos, ou seja, o mais favorável dos projetos pesquisados e o valor
da UFPE.
Dada a configuração atual do projeto em 1592 ha irrigados teremos:
Geração de empregos — modelo UFPE
Mão-de-obra direta = 1.114 empregos
Mão-de-obra indireta = 796 empregos
Total de empregos estimado = 1.910
Geração de empregos — modelo favorável - relação DNOCS — Projeto Bocaina — 1350 ha irrigados
— a maior relação área irrigada x empregos gerados = 2,25 diretos/indiretos.
Total de empregos estimado = 3.582
Com base neste dado podemos chegar ao seguinte quadro do custo de geração de emprego
no projeto

:

Atividades
Irrigação — em geral
Irrigação Jacarecica II — modelo UFPE
Irrigação Jacarecica II — modelo mais favorável
Siderurgia
Madeira móveis
Indústria automobilística
Fonte: CODEVASF

Dispêndio por emprego (US$)
2.000 a 20.000
14.000
7.400
15.600 a 725.100
9.900 a 128.400
47.300 a 127.000

O cálculo para chegarmos ao valor do projeto de irrigação, em que pese a concepção do
modelo de fornecimento de água só ter surgido depois da decisão pela execução apenas para irrigação, foi
o de rateio do custo da barragem em relação ao volume de água que será consumido pela agricultura e
pelo abastecimento de água
Como se observa, caso se confirme a tendência de geração de 1,2 empregos por hectare, os
custos deste projeto estão nos níveis mais altos da atividade
Quanto a renda média por agricultor tem-se a faixa de 3 a 10 salários mínimos em alguns
projetos sergipanos.
Preocupa-nos o fato do financiamento pelo estado dos investimentos não parcelares, sem o
qual, segundo a Contécnica o investimento será menos atrativo Para se ter uma idéia, a relação
beneficio/custo caso os agricultores amortizem todo o investimento é 1,72, enquanto essa mesma relação
sobe para 3,54 quando se considera apenas os custos parcelares, afirmando a empresa que o êxito do
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investimento fica assegurado se o Governo assumir os custos não parcelares. Isto demonstra o alto custo
de implantação do projeto frente a área irrigada.
d.2) impacto sobre o volume de produção agrícola
Mais uma vez a CONTÉCNICA trabalha com cenários ideais, justificando sempre o
projeto. Uma análise completa para propiciar a tomada de decisão deve incluir no mínimo três modelos, o
mais favorável, o mediamente favorável e o desfavorável (que considera itens como quebra de safra, queda
de preços, concorrência, etc). Ao considerar simplesmente e demanda por produção de determinada
cultura, deixa-se de lado questões como a concorrência, vejamos: no Projeto Jacarecica, já em
funcionamento, os agricultores têm evitado o plantio do tomate devido ao baixo preço que obtêm,
entregando sua produção a R$ 5,00 a caixa de 20 kg. Quando o preço aumenta um pouco descarregam
em Sergipe safras da Bahia e Petrolina, concorrendo com o tomate de mesa Sergipano o tomate industrial
(de plantio mais barato). Logo a análise da CONTÉCNICA é parcialmente aceitável.
Além deste fato insere culturas nobres, voltadas para a exportação, mas cujas características
do solo/relevo/clima não permitem sua obtenção dentro dos padrões exigidos e na época própria.
O quadro abaixo demonstra a mudança brusca de definição de culturas ocorrida entre 1993
e 1998, mais uma vez mostrando o projeto, também na parte de produção, alterações constantes.
Culturas definidas para o
projeto
Tomate
Abóbora
Quiabo
Acerola
Manga
Coco anão
Banana
Capim elefante
Milho verde
Feijão
Pimentão

CONTÉCNICA 1998
Área (ha)

CONTÉCNICA 1993
Área (ha)

400
160
100
200
250
50
700
00
00
00
00

364
146
94
194
213
122
117
642
100
104
100

Existem culturas que são de rotação a outras por questões fitossanitárias , fato não previsto
na concepção do projeto, assim se somarmos os hectares teremos uma extensão maior que a do projeto,
por este motivo.
Além disto a CONTÉCNICA não prevê coisas como as características ruins de boa parte
do solo, quer quanto ao seu relevo, quer quanto à drenabilidade, tudo levando a restrições na mecanização
do plantio, pelos altos custos de uso da terra, a salinização do solo, etc.
Assim, em 1993 ao dizer que no pleno desenvolvimento do projeto teria, para 1860 ha uma
produção esperada de 68.080 toneladas ano, foi extremamente otimista, cuja previsão achamos de dificil
ocorrência devido aos seguintes fatores:
restrições do solo (declividade, drenabilidade);
alto custo para o plantio, quer pelas características do solo, quer pela amortização dos
custos do projeto;
repetição de falhas na escolha dos agricultores;
ação maléfica de intermediários que obtêm altos lucros, diminuindo a capacidade de
reinvestimento do produtor (não encontramos nenhuma ação ou plano no sentido de viabilizar o
escoamento da produção);
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- concorrência gerada pelos projetos de irrigação desenvolvidos Pernambuco, Bahia e até
de São Paulo
Hoje verifica-se que a cultura mais expressiva, em termos de ocupação de solo, será o CAPIM,
invertendo totalmente as características iniciais do projeto.
Continuando a análise dos fatores impediente de se chegar a estimativa da CONTÉCNICA
(no pleno desenvolvimento do projeto uma produção de 68.080 toneladas/ano (para 1860 ha):

Não temos condições de chegar a uma produção anual, tendo em vista inclusive as
constantes mudanças de projeto, mas é certo que o impacto será bem melhor que a inexistência de uma
ação do Governo. Entretanto não acreditamos que esta produção seja alcançada pelas seguintes razões:
- características do solo;
- experiências sergipanas mostram exatamente o contrário:
Jacarecica — em operação a partir de 1987, com 260 ha irrigados, explorado por colonos,
teve a produção máxima de 5.860 t/ano em 1993, quando começou a decrescer;
Ribeira - inaugurado em 1987, tem área irrigável de 1.100 ha, manteve os produtores já
instalados na área antes do projeto, pequena propriedade, obteve sua maior produção em
1995, ou seja, 8.434 t/ano;
Piauí - inaugurado em 1987, tem área líquida irrigável de 703 ha, dos quais apenas 173
ha plantados, caracterizado por pequenos produtores, teve sua maior produção em 1996
com 4.195 t/ano;
. Jabiberi — inaugurado em 1987, com área irrigável de 225 ha, de 88 lotes, 14 estão
desocupados, caracterizado por pequenos produtores, teve sua maio produção em 1996,
quando atingiu 908 t/ano;
. Califórnia — o de maior sucesso. Operando a partir de 1987, tem 1360 hectares de área
útil irrigável, projeto misto de empresários e colonos, teve sua maior produção em 1996,
atingindo a 11.397 t/ano.
Daí percebem-se duas coisas: a produção estimada pela CONTÉCNICA é extremamente
otimista; o Governo de Sergipe iniciou novo projeto sem sequer maximizar o uso dos demais.
III — QUANTO À PARALISAÇÃO, A SITUAÇÃO ATUAL E AS PERSPECTIVAS DE
TÉRMINO DA OBRA
quais as causas e os responsáveis pela paralisação das obras:
causa 1 — a paralisação que se deu entre 1993 e 1995 foi causada pela falta de recursos. O
governo federal parou de repassar e o estadual não tinha recursos para continuar;
causa 2 — paralisação de cerca de 04 meses em fins de 1997, início de 1998, causada pela
não aceitação do modelo de irrigação proposto pela CONTÉCNICA, extremamente oneroso, o qual foi
substituído pelo uso de adutoras por tubulação de material misto.
quais os custos da Norberto Odebrecht (CNO) com a paralisação das obras
A construtora pedia certa de R$ 30 000,00 por mês para manutenção do canteiro. No TC
675.038/96 o auditor afirmou não ter tido a CNO nenhum custo com a paralisação da obra e que os
custos para manter a estrada de acesso (6,5 km) permitiria construir 26,5 km da mesma (segundo valores
do DNOCS que reputamos extremamente baixos — cerca de R$ 1.450, 00 por quilômetro, isto em 1998).
qual o prejuízo para o erário público com a referida paralisação
O maior prejuízo é a ocorrência de um contrato que foi se tornando antieconômico ao
longo dos anos, como se verá adiante.
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pagamentos à CNO pela paralisação das obras e a hipótese de duplicidade
Concordamos com a posição adotada no TC 675.038/96, tendo em vista que o item estava
previsto no BDI e foi inserido o pagamento pela paralisação.
Foram pagos à CNO, por conta disto, 09 meses, sendo que em 5 deles os recursos foram federais e de R$
29 779,91 por mês
Quando da decisão do TCU a CEHOP regularizou a situação, suspendendo o pagamento.
informar

- qual o percentual físico executado: 75,46%
qual o percentual do valor contratual desembolsado: 83,07% (isto se dá pela prática de
adiantamentos feitos à CNO: 7 0 termo aditivo — R$ 4.867.455,13 — vantagem alegada:
pagamento em setembro/97 com preços reajustados em setembro/96, gerando uma
economia de 5,5%; 8 ° termo aditivo — R$ 1.931.234,80— idem anterior; 10 ° termo aditivo
— R$ 5.804.447,10— para permitir a entrega de tubos em prazo mais curtos — com esta não
concordamos pois: cabe a CNO cumprir o cronograma da obra e disponibilizar o
capital de giro para tal, bem como os tubos foram agilizados e encontram-se estocados
no canteiro e em pontos da obra)
o valor desembolsado pelo concedente: R$ 34.373.878,00 (com R$ 5.317.631,00
aguardando o repasse)
o valor desembolsado pelo convenente: R$ 3.437.387,80 (com contrapartida
compromissada a desembolsar de R$ 531.763,10)
estimativa de custo final da obra: R$ 43.487.265,80 (mas que já serão majorados ante a
data base de reajuste a partir de setembro/98)
previsão para conclusão das obras e recursos para sua conclusão:para previsto para
31.03.99 (condicionado à liberação dos recursos) , recursos para conclusão — R$
5.849.394,10.
IV- QUANTO A ASPECTOS ECONÔMICOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
comparação do custo por hectare irrigado de Jacarecida com o de programas
nacionais:
Calculou-se no TC 675.038/96 um custo por ha de US$ 17.158,00, enquanto o custo
médio nacional seria de US$ 4.275,00.
Rebate a CEHOP que no custo não pode entrar os valores da barragem.
Discordamos pois a concepção inicial previa seu uso apenas para irrigação. O que
fizemos então foi ratear o custo percentualmente pelo uso de água pela irrigação (75%) e
para consumo humano (25%), tendo assim um custo de R$ 22.938,16 para 1592 ha, área
esta a máxima conseguida no perímetro. Se retirássemos o pasto irrigado, que não tem
sentido um alto investimento em uma opção do tipo, a não ser para aumentar o
aproveitamento da terra, retornaríamos aos 1.100 ha definidos em 1996, elevando os custos
para R$ 33.197,00.
Um custo muito elevado devido às restrições de ampliação do projeto, o que está a
exigir sua maximização, como a procura de áreas irrigáveis no entorno, não permitindo que
os beneficios ao setor privado venham sem sua parcela de contribuição para o projeto.
Não fosse o uso de parte do volume da barragem para o abastecimento humano
opinaríamos por ser a obra antieconômica.
quais as causas geradoras da discrepância:
As causas foram a escolha de uma opção de grande mudança na natureza ao invés de
se tentar maximizar projetos já em execução. Foi a falha na avaliação do valor final do
projeto devido a erros de monta no projeto básico (como já descrito), foi a maximização de
uma área irrigável em um solo de características acidentadas e a exigir uma correção de
C VNIN-FG \ MICRO-02 \ Relatonos \ 00399898 doc
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drenagem de alto custo, é, por fim, a ausência de critérios tecnicamente sólidos para a
escolha de uma opção de projeto, fazendo o cotejamento com outras opções mais baratas e
que permitam um uso mais extenso de solo.
c) comparação de todos os itens licitados em todas as etapas da obra e os preços da
Tabela DNOCS e do mercado regional e nacional.
Tentamos de todas as formas fazê-lo. Pesquisamos no DNOCS (cujas características
das barragens não permitem a comparação integral por sua planilha), na CODEVASF (que
não possui planilha de preços base), etc. Não é possível fechar todos os itens, até porque
estamos há 07 anos da data base dos preços propostos.
Entretanto notamos que o contrato foi ficando, ao longo do tempo, cada vez mais
oneroso para a Administração, sem que ninguém implementasse medidas para seu
reequilíbrio. Isto é de fácil explicação: uma planilha feita durante regime de inflação alta,
com BDI elevado, caminhando durante o tempo com reajustes periódicos, só poderia
desembocar em diferenças gritantes entre os preços de mercado e o praticado.
Atualmente temos a seguinte conformação:
BDI:

Aceito no DNOCS = 37,66%
CODEVASF — gira em torno de 20 a 30%, aceitando-se um máximo de 40%
CEHOP — pratica um BDI máximo de 30%
Contrato CNO (Jacarecica H) = 58%
BDI praticado pela CNO em outra obra (de maior complexidade em questões de
engenharia) — Jacaré-Curituba = 45%
Apenas isto demonstraria e necessidade de se aplicar o art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.
Entretanto nunca foi feito.
O reflexo disto é demonstrado nos preços da obra:
Pre os de serviços de irrigação
Preços contrato
Item
Set/97 1,06
Locação e
nivelamento (m)
0,98
Desmatamento,
destoe. Limpeza
2,27
Esc. Mec. 1 a cat.
3,87
Idem 2' cat.
42,09
Idem 3 a cat. a fogo
0,78
Compactação 98%
24.078,64 p/km
Item genérico
Caminho de Serviço
1,06
Locação e
nivelamento (20/20)
6,32
Esc. Mecan. De vala
— mat. 1 a cat.
11,46
Idem 2a cat. (2,5 m
profundidade média)
51,92
Idem 3' cat. (idem)
C: \ MIN-FG\ MICRO-02 \ Relatorios\00399898.doc

Preço CEHOP (BDI
30%)

Preço DNOCS (BDI
37,66%)
0,41

0,26
2,06
3,16

1,23
2,16
34,77

0,56 (100%)
1.413,98
0,41
1,14 (2 m prof.)
1,57 (idem)
44,17
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E poderíamos estender a análise e inúmeros outros itens, mas sempre para confirmar
o óbvio. Se o BDI é alto, os preços finais serão altos. Assim é necessária a urgente
repactuação do contrato, restaurando o reequilíbrio econômico financeiro.
d) cronograma de desembolso e valor total de recursos pagos à CNO:
O cronograma não mais existe com precisão, haja vista a política de adiantamento de
pagamentos hoje adotada.
Foram pagos até o momento:
R$ 39.294.354,46
V — QUANTO A ASPECTOS GENÉRICOS DO PROJETO
avaliar o comprometimento do processo licitatório em decorrência da imperfeição
na elaboração dos requisitos de capacidade técnica e o possível direcionamento da
licitação:
Realmente, a proibição de listar obras da experiência geral também na experiência
específica não possui justificativa e poderia cercear a participação de interessados no
certame. Entretanto, a natureza dos serviços e sua magnitude reduzem, por si só o número
de concorrentes (poderíamos listar, além da CNO, a Queiroz Gaivão, a CBPO e a OAS),
entretanto as grandes empresas teriam condições de cumprir as exigências, mesmo que
distorcidas, se quisessem participar. Assim, se a Queiroz Gaivão foi desclassificada na nota
técnica foi porque não quis inserir todo seu potencial e currículo de obras na licitação.
Assim, a falha do edital não pode ser condição suficiente para um direcionamento do
certame, necessária, mas não suficiente.
falhas de controle nos documentos de regularidade fiscal
A empresa vencedora apresentou os documentos exigidos.
procedimentos adotados para as alterações contratuais e a execução de serviços em
data anterior ao convênio e seus aditivos:
Além da alteração para a inserção de item de manutenção de canteiro de obra (já
tratado) e dos fatos apontados no TC 675.038/96 (vide pág. 15) temos que:
o contrato foi aditivado em mais de 38% de seu valor original, tendo em vista
inúmeras falhas da CONTÉCNICA na elaboração do projeto básico;
é sistemática a utilização de itens na obra e tempos depois sua formalização
contratual, como a exemplo:

Item

Data solicitação

Fornecimento de brita
Fornecimento de pedra
Fornecimento de areia lavada
Tirantes de ancoragem

05.01.96
05.01.96
16.08.96

Data aprovação Data de
utilização
09.04.96
29.03.96
30.09.97
17.09.97
09.04.96
29.03.96
21.03.97
07.09.96

Data de
formalização
29.09.97
29.09.97
29.09.97
29.09.97

CONCLUSÃO
Por tudo exposto, acreditamos termos respondido à solicitação do Senado Federal, em que
pese as limitações impostas pelo longo prazo decorrido entre a concepção do projeto (1989), o projeto
básico e a decisão pelo investimento (1991), a licitação da obra (1992) sua execução, primeira paralisação
(1993) e o largo de curso do contrato, realizado em cenário inflacionário, perpetuando-se através dos
tempos (1992 — 1998), gerando distorções de preços, bem como pela opção de ações não econômicas (a
exemplo da jazida de terra)
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Podemos, então, concluir:
- que a obra tem falhas conceituais desde seu início. Uma decisão de investimento que não
demonstra uma comparação entre hipóteses disponíveis; um estudo de viabilidade genérico, otimista, feito
sobre números defasados no tempo; um projeto básico repleto de erros grosseiros; uma execução
conturbada (embora deva-se elogiar a atuação da CEHOP, sempre tentando salvar a obra e diminuir os
custos — exceção ao estudo de reequilíbrio econômico e a persistência do problema da ocorrência do maior
erro do projeto básico recair sobre itens com maior sobrepreço entre os valores de mercado e os da
Norberto Odebrecht — escavação e aterro) pela não constância do fluxo de recursos, gerando um contrato
de longa duração temporal, o que levou o mesmo a ficar antieconômico, já que fora pactuado em tempos
de inflação alta; a manutenção da CONTÉCNICA na execução, que como contratada da CEHOP, quer
através da Norberto Odebrecht; a definição de um local acidentado, com terras impróprias para a irrigação,
localizadas nos extremos do projeto, o que não justifica sua inserção; os valores de desapropriação acima
de preços de mercado, ante a não observância de alguns fatores de deflação ao preço médio, o
beneficiamento de propriedades na área do projeto e no entorno do lago, sem medidas para fazer com que
contribuam pela valorização de suas terras ou sem desapropriar seus hectares, agora transformados em
verdadeiros mananciais com elevado preço de mercado; enfim, um projeto complexo que merecia
tratamento mais detalhado em todas as suas fases. Aliás, mais uma vez se observa que o executivo federal
libera seus recursos sem um mínimo de exigências capazes de fazê-lo decidir pelo mais efetivo, impedindo
que o dinheiro público seja desperdiçado e que, direta ou indiretamente, seja utilizado para beneficiar quem
quer que seja. Ao contrário, firma convênios, falta com os recursos, e sem terminar as obras antes
começadas, firma novos convênios para projetos de irrigação no estado (Jacaré Curituba) transformando
um problema em dois.
Alega-se que o país vive sob um excesso de normatização, mas vê-se que providências que
a Administração deveria tomar de oficio, sem que a norma impusesse, não são efetivadas. A exemplo
citamos a inserção na LDO da vedação, em regra, de se iniciar obras sem o término de outras. Talvez este
relatório contribua para que novas imposições sejam baixadas, tornando a ação do administrador uma
obrigação expressa, já que o implícito não lhe basta".
Isto posto, propõe a SECEX/SE (fls. 57/58) :
"que seja levado o presente processo, dada sua natureza também informativa, para
decisão visando sua aprovação para remessa ao Senado Federal de cópia deste relatório e da Decisão
proferida, inclusive relatório e voto que a fundamentam, haja vista que a atuação que fica a cargo do
Tribunal não requer que as informações solicitadas pelo requerente fiquem no aguardo de uma decisão
final";
que seja ouvido, em audiência,:
"4 o ex-Presidente da COHIDRO, Augusto Prado Leite, e o atual, Hélio Sobral Leite,
"g" (gerando
quanto aos itens I — letras "f" (aceitação de projeto básico repleto de falhas),
conseqüências danosas ao erário — oitiva em relação a todas) e "h" (e a não punição da CONTÉCNICA
ante os erros de seu trabalho); H — letras "a" (quanto a área escolhida para o projeto: sua motivação,
áreas impróprias em ponta de projeto, drenagem de solo antieconômica, não inserção de áreas de entorno
no projeto e valorização de terras da região sem medidas para evitar o enriquecimento sem causa ou a
tomada de água clandestinamente), "b" (indefinição, até hoje, dos critérios de escolha dos irrigantes, em
que pese formas passadas que geraram danos a evolução de projeto — como o de Jacarecica) e "d"
(mudanças de culturas, demonstrando falha no projeto básico, transformando o projeto em uma extensa
produção de capim, em detrimento de culturas mais nobres, voltadas diretamente para o consumo
humano); IV — letras "a" e "b" (custo elevado do hectare irrigado);
4 o Presidente da CEHOP, Gilmar Melo Mendes, quanto aos itens I — "b" (aceitação da
contratação CONTÉCNICA por parte da Norberto Odebrecht, para elaborar o projeto executivo, em que
pese a vedação legal de sua participação, bem como pelos inúmeros erros que incorreu em atos
antecedentes) (— neste item devem ser ouvidos também os Srs. Geraldo José de N. Menezes, presidente da
CEHOP de 1991 a 01/09/93, e Edson Leal Menezes Filho — presidente da empresa de 01/09/93 a
CAMIN-FG MICRO-02Relatonos 00339898.doc
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01/02/95), "g" conseqüência 3 (grande aumento de volumes de escavação e de aterro, por erro da
CONTÉCNICA, itens estes de elevada diferença, originariamente, entre os preços de mercado e os da
CNO, segundo a própria CEHOP, sem que fosse tomada qualquer providência contra a empresa autora da
falha, com prejuízos ao erário e ao equilíbrio financeiro do contrato), II — "a.3" (drenagem de 4,4
hectares de lagoa, em uma relação custo x beneficio antieconômica, principalmente tendo em vista o valor
da terra), III — "e" (adiantamento de pagamento à CNO para compras de tubos, para agilizar a entrega,
estando eles estocados no canteiro de obras) , IV — "c" (sucessivas repactuações de contrato com a CNO,
tornando-o ao longo do tempo extremamente oneroso, tendo em vista ter sido ele firmado em período
inflacionário, com BDI acima do que hoje se pratica para obras do gênero, sem ação no sentido de buscar
o reequilíbrio econômico do pacto) e V — "c" (repactuação de contrato em mais de 38% do valor original,
e com a formalização dos instrumento após o acontecimento fisico dos itens na obra, sem as devidas
sanções contra a CONTÉCNICA)"; e
3 determinar ao "Ministério do Meio-Ambiente para que institua mecanismos que
permitam firmar convênios em projetos que apresentem o melhor custo de oportunidade, maximizando os
investimentos federais, bem como passe a incluir nos termos dos convênios mecanismos que impeçam o
uso, direto ou indireto, dos recursos federais para beneficiar quem quer que seja, determinando, ainda, que
não firme convênios para financiar o pagamento das desapropriações das áreas do perímetro do projeto,
tendo em vista problemas na fixação dos preços de indenização pela terra nua"
Ressalta que os demais fatos, não englobados na proposta de audiência supra, embora
apresentem falhas e irregularidades, não se incluem na responsabilidade deste Tribunal, já que os recursos
são estaduais.
É o Relatório.
VOTO

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 964/96 - TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Tendo em vista que as questões suscitadas no Requerimento n° 326, de 1998, do Senador
José Eduardo Dutra, aprovado pelo Senado Federal, foram atendidas após a realização da auditoria pela
SECEX/SE, acolho a proposta dessa Unidade Técnica no sentido da remessa de cópia do Relatório supra,
deste Voto e da Decisão ora proferida ao interessado, acrescentando, também, cópia integral dos autos e
de seu Volume I.
Quanto à proposta de audiência dos responsáveis apontados, bem assim da determinação ao
Ministério do Meio-Ambiente, entendo que tais questões serão mais adequadamente tratadas no TC
675.137/98-5, que versa sobre Levantamento de Auditoria no Projeto Jacarecica II realizado em
atendimento à Decisão Plenária n° 512/98, a qual determinou a realização de levantamentos de auditorias
em obras selecionadas, visando a identificação de irregularidades graves, para cumprimento do art. 79,
inciso I e II, da Lei n° 9.692/98 (LDO para 1999), devendo o presente processo, uma vez findo o motivo
de sua constituição, ser juntado ao aludido TC, para que, nesse último, possa se dar continuidade às
análises dos fatos tidos como irregulares e motivos das audiências propostas
Desse modo, com as vênias de praxe, dissentindo em parte da proposta da Unidade
Técnica, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
T.C.0 Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998.

JOSÉ AN
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Processo nQ TC 003.998/98-3, c/ 01 volume
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessado: Senado Federal
Entidade: Projeto de Irrigação de Jacarecica II
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEXJSE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 remeter à Presidência do Senado Federal cópia integral dos presentes autos e de seu Volume I,
bem assim desta Decisão, acompanhada dos Relatório e Voto que a fundamentam;
8.2 juntar este processo ao TC - 675.137/98-5, com vistas ao prosseguimento, nesse último, da
análise das questões apuradas no Relatório da Auditoria realizada pela SECEX/SE, em atendimento à
presente Solicitação, autorizando-se, preliminarmente, que, desde logo, sejam ouvidos, em audiência, os
senhores abaixo indicados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, apresentarem suas
razões de justificativa para os fatos a seguir discriminados:
8.2.1 Sr. Augusto Prado Leite e Sr. Hélio Sobral Leite, ex-Presidente e Presidente, respectivamente,
da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Obras Públicas (COHIDRO) quanto:
8.2.1.1 - à aceitação de projeto básico contendo diversas falhas, gerando conseqüências danosas ao
erário ( item I, alíneas "f' e "g" do Relatório de Auditoria) ;
8.2.1.2 — à não punição da CONTÉCNICA ante os erros de seu trabalho (item I, alínea "h" do
Relatório de Auditoria);
8.2.1.3 - à área escolhida para o projeto: sua motivação, áreas impróprias em ponta de projeto,
drenagem de solo antieconômica, não inserção de áreas de entorno no projeto e valorização de terras da
região sem medid as para evitar o enriquecimento sem causa ou a tomada de água clandestinamente (item
II, alínea "a" do Relatório de Auditoria);
8.2.1.4 - à indefinição dos critérios de escolha dos irrigantes, em que pese formas passadas que
geraram danos a evolução de projeto — como o de Jacarecica (item II, alínea "b" do Relatório de
Auditoria);
8.2.1.5 — às mudanças de culturas, demonstrando falha no projeto básico, transformando o projeto em
uma extensa produção de capim, em detrimento de culturas mais nobres, voltadas diretamente para o
consumo humano (item II, alínea "d" do Relatório de Auditoria);
8.2.1.6 — à custo elevado do hectare irrigado (item IV, alíneas "a" e "b" do Relatório de Auditoria);
8.2.2 Sr. Gilmar Melo Mendes, Presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
(CEHOP), Sr. Geraldo José de N. Menezes, Presidente da CEHOP de 1991 a 01/09/93, e Sr. Edson Leal
Menezes Filho — Presidente da empresa de 01/09/93 a 01/02/95, quanto:
8.2.2.1 - à aceitação da contratação CONTÉCNICA, por parte da Construtora Norberto Odebrecht CNO, para elaborar o projeto executivo, em que pese a vedação legal de sua participação, bem como
pelos inúmeros erros em que incorreu em atos antecedentes (item I, alínea "b" do Relatório de Auditoria);
8.2.3 Sr. Gilmar Melo Mendes, Presidente da CEHOP, relativamente:
8.2.3.1 - ao grande aumento de volumes de escavação e de aterro, por erro da CONTÉCNICA, itens
estes de elevada diferença, originariamente, entre os preços de mercado e os da CNO, segundo a própria
CEHOP, sem que fosse tomada qualquer providência contra a empresa autora da falha, com prejuízos ao
erário e ao equilíbrio financeiro do contrato (item I, alínea "g", conseqüência 3, do Relatório de
Auditoria);
8.2.3.2 - à drenagem de 4,4 hectares de lagoa, em uma relação custo x benefício antieconômica,
principalmente tendo em vista o valor da terra (item II, alínea "a.3" do Relatório de Auditoria);
8.2.3.3 - ao adiantamento de pagamento à CNO para compras de tubos, para agilizar a entrega,
estando eles estocados no canteiro de obras (item III, alínea "e" do Relatório de Auditoria);
8.2.3.4 - às sucessivas repactuações de contrato com a CNO, tornando-o ao longo do tempo
extremamente oneroso, tendo em vista ter sido ele firmado em período inflacionário, com BDI acima do
que hoje se pratica para obras do gênero, sem ação no sentido de buscar o reequilíbrio econômico do
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pacto (item IV, alínea "c" do Relatório de Auditoria);
8.2.3.5 - à repactuação de contrato em mais de 38% do valor original, e com a formalização dos
instrumentos após o acontecimento fisico dos itens na obra, sem as devidas sanções contra a
CONTÉCNICA ( item V, alínea "c" do Relatório de Auditoria); e
8.3 encaminhar cópia do Relatório da Auditoria realizada por este Tribunal aos responsáveis
identificados no subitem 8.2 supra; e
8.4 informar à Presidência do Senado Federal que os desdobramentos oriundos da realização da
auditoria objeto desta Solicitação estão sendo tratados no processo TC - 675.137/98 -5 e que, tão logo
haja decisão definitiva desta Casa sobre a matéria, ser-lhe-á comunicada.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

TO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Grupo II - Classe IV - Plenário
TC- 575.490/94-2
Natureza: Prestação de Contas, exercício de 1993
Órgão: Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ
Responsáveis: José de Castro Ferreira e outros
Anexos: - TC- 012.641/93-6
Denúncia de irregularidades na TELERJ
TC- 005.777/95-0
Acompanhamento de Limite de Remuneração na TELERJ
-TC- 575.114/93-2
Acompanhamento de Contratos
TC- 575.285/94-0 (c/ 04 anexos)
Análise da Adequação dos procedimentos licitatórios à Lei n 2
8.666/93, em cumprimento à Decisão n 2 492/93-TCU/Plenário
-TC- 575.495/93-6 (c/01 anexo)
Alienação de Bens - Leilão de Veículos
-TC- 575.311/94-0
Contratos firmados pela TELERJ - Cumprimento à Decisão n 2
531/93 - TCU - Plenário
Ementa: Prestação de Contas da Telecomunicações do Rio de
Janeiro S.A., relativa ao exercício de 1993. Contas regulares com
ressalva e quitação aos responsáveis.

1-Ocorrência: Prestação de Contas da Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A.- TELERJ, relativa ao
exercício de 1993.
A SECEX/RJ, ao examinar as presentes contas, constatou a existência de irregularidades que
ensejaram a audiência prévia do Sr. José de Castro Ferreira, Presidente da TELERJ. A seguir transcreve-se
os pontos impugnados, as razões de justificativa e as respectivas analises:
"4. Admissão sem concurso publico, contrariando o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 18
(dezoito) empregados para o cargo de Técnico de Planejamento e Organização, c dos empregados
Sérgio C. Azevedo e José Faria dos Santos, esta última também em desacordo com a Súmula n 2 20 do
Tribunal Superior do Trabalho'.
4.1. O Sr. José de Castro Ferreira afirma (fls. 469/471) que a admissão dos 18 empregados foi feita
com base no art. 443 da CLT, 'mediante contratos de trabalho por prazo determinado, na modalidade
de acontecimento de realização previsível, qual seja, o término de meu mandato como Presidente da
TELERJ'. Tais empregados 'exerceram, durante o tempo de vigência dos contratos, funções de
confiança, no assessoramento dos membros da Diretoria'.
4.1.1. Acrescenta o responsável que 'a contratação por prazo certo de empregados para o exercício de
funções de confiança dos Administradores das empresas vinculadas à União, sem a realização de
Concurso Público, não afronta o mandamento constitucional insculpido no inciso II do art. 37. Ao
contrário, esse dispositivo excepciona a necessidade de Concurso Público de cargos em comissão e
funções de confiança'.
4.1.2. 'Existe lei aplicável à Administração Direta estipulando expressamente que os cargos de
assessoramento são considerados em comissão c de confiança da administração e, portanto, o seu
provimento independe da realização de Concurso Público'.
4.1.3. 'É verdade que inexiste idêntica disposição expressa na legislação infraconstitucional aplicável
a ./
às Empresas Estatais. À vista da autorização da Lei Maior, se o Concurso Público é obrigatório parho
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as Empresas Estatais, como tem entendido o TCU, também a sua exceção tem que ser necessariamente
estendida a estas, não havendo qualquer razão para admitir-se exceções ao Concurso Público para a
Administração Direta, deixando de admiti-lo para as estatais'.
4.1.4. 'A ausência de norma legal infraconstitucional autorizativa, no caso, deve ser considerada pela
simples razão de que a criação e regulação dos cargos das empresas estatais não serem objeto de lei,
como é para os cargos públicos estatutários'.
4.1.5. Quanto aos empregados Sérgio C. Azevedo e José Farias dos Santos, o responsável se reporta
à CT.211/RH-1840/PR, de 07.06.94 (fls. 491/495), em que dá detalhes sobre os dois casos. No caso
do Sr. Sérgio C. Azevedo, o ex-Presidente da TELERJ admite que o ingresso do referido empregado
nos quadros da Empresa se deu após 'processo seletivo curricular' (fl. 495), em substituição a dois
empregados saídos, num cargo de natureza técnico-operacional.
4.1.6. O Sr José Farias dos Santos, por sua vez foi dispensado sem justa causa em 18.07.90 e
readmitido em 23.11.90, no cargo de Ligador, 'tendo, para isto, sido aprovado em provas de
conhecimento, modalidade de processo seletivo vigente à época' (fl. 494).
4.2. Poder-se-ia sintetizar a argumentação do responsável no tocante à admissão de 18 empregados
para o cargo de Técnico de Planejamento e Organização, nos seguintes pontos:
o art. 37, inciso II, parte final, da Constituição, abre a possibilidade de a administração pública
efetuar nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
a lei existente só se aplica à Administração Direta;
não há lei para a Administração Indireta, até porque no caso das empresas estatais, a criação de
cargos não está sujeita à autorização legal;
ao mesmo tempo, não se pode admitir que a Administração Indireta não possa usufruir da
prerrogativa de efetuar nomeações para cargos em comissão.
4.2.1. Nossa análise se centra no entendimento de que um dos princípios basilares da Administração
Pública, como sabemos, é o da legalidade. Com efeito, o art. 37, caput, da Constituição Federal afirma
o seguinte:
'Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade (...)'
4.2.2. Conhecido é o ensinamento a respeito do tema de Hely Lopes Meireles: 'Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe na Administração Pública só é permitido
fazer o que a lei autoriza'
4.2.3. Como observa Celso Antônio Bandeira de Melo, o princípio da legalidade, em suma, é 'a
consagração da idéia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que,
de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de
comandos complementares à lei'
4.2.4. A admissão de 18 empregados sem concurso público, baseada na interpretação do art. 37, inciso
II, como defende o responsável (item 4.1.3 supra), fere frontalmente o princípio da legalidade. Não
pode o administrador público simplesmente interpretar um dispositivo constitucional, à luz das lições
trazidas pelos estudiosos citados, para promover o ingresso de pessoal, sem concurso público - e sem
lei que o autorize a tanto -, em uma sociedade de economia mista. Este dispositivo, aliás, é cristalino:
`II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração'.
4.2.4.1. Assim, se não existe lei autorizando a TELERJ a ter ou criar cargos em comissão de livre
nomeação e exoneração, fato reconhecido pelo próprio responsável, ao Presidente da Empresa não é
facultado o poder de criar tais cargos e preenchê-los a seu bel-prazer, haja vista o princípio d
legalidade.
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4.2.5. A posição desta Corte a esse respeito também se manteve uniforme ao longo do tempo. Num
breve relato, relembramos três Decisões adotadas pelo Tribunal de Contas da União. Em primeiro lugar,
o entendimento predominante desde 06.06.90 de que, até aquela data, era possível convalidar admissões
efetuadas sem prévio concurso público.
4.2.6. Posteriormente, o Plenário adotou a Decisão n 2 236/92 (TC-006.658/89-0, in DOU de
01.06.92), pela qual 'toda admissão, tanto na administração direta como na indireta, consoante disposto
no art. 37, II, da Constituição Federal, obrigatoriamente, deve ser precedida de previa aprovação em
concurso público'.
4.2.7. Nem mesmo o advento da Decisão n 2 85/96 - TCU — 2 2 Câmara (TCs-013.430/94-7,
013.431/94-3 e 013.432/94-0) modificou, na essência, o entendimento consubstanciado na Sessão
Plenária de 16.05.90. Pelo contrario, foi ratificado. No caso específico em exame neste momento, não
há qualquer semelhança com aquele tratado pela 2a Câmara do TCU em 11.04.96, pois não envolve
mão-de-obra contratada.
4.2.8. É oportuno registrar que as duas primeiras decisões aqui referidas foram adotadas antes do
inicio da gestão do Sr. José de Castro Ferreira à frente da TELERJ.
4.2.9. Por esses motivos, acreditamos que não devem merecer acolhida, nesta Casa, as razões de
justificativas do responsável atinentes à admissão sem concurso público de 18 empregados. Não há,
contudo, que se determinar qualquer providência específica relacionada aos 18 empregados, tendo em
vista que todos foram afastados da Empresa (fls. 473/490).
4.2.10. Acerca da admissão dos Srs. Sérgio C. Azevedo e José Faria dos Santos, as razões de
justificativas apresentadas apenas corroboram o caráter irregular do ingresso dos dois empregados na
Empresa. É mister, entretanto, determinar à TELERJ a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, dentro de prazo a ser estabelecido, conforme preceitua o art. 45 da Lei n 2
8.443/92.
5. 'Extrapolação na execução do orçamento de investimento dos limites definidos na Lei Orçamentária,
em CR$ 7.884.945.000,00, tendo em vista os termos do item 8.4 da Decisão n 2 397/94 - TCU Plenário, Ata n 2 29/94, de 22.06.94'.
5.1. O responsável diz que o 'orçamento de investimento da TELERJ para o exercício de 1993 ficou
definido em Cr$ 20.163.181.501,00. A TELEBRÁS, através da CT.CIRC.2230/087/93, de
09.11.93, transmitiu orientação no sentido de a TELERJ utilizar o limite de Cr$ 39.419.155.500,00,
baseado na nova proposta de orçamento de investimento para aquele exercício conforme mensagem
encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em 29.10.93'.
5.1.1. 'Ressalvada a afronta ao ordenamento jurídico que volitivamente não deve o Administrador
perseguir (o que não ocorreu no caso presente, vez que os investimentos adicionais estavam respaldados
em mensagem do Poder Executivo e na expectativa de sua aprovação dentro do exercício de 1993), a
extrapolação parcial do limite teve aspectos positivos pois a Sociedade, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, como é notório, vem reclamando o atendimento da demanda reprimida dos serviços telefônicos
e melhoria da sua qualidade, para o que são exigidos elevados investimentos'.
5.1.2. O responsável anexou aos autos cópia da CT.CIRC.2230/087/93 (fl. 497), na qual o Sr. Adyr
da Silva, Presidente da TELEBRÁS, informa que foi enviada mensagem do Executivo ao Congresso
Nacional, contendo a nova proposta do orçamento de investimento das estatais para o exercício de 1993.
5.2. Sabe-se que a questão relacionada às empresas estatais que extrapolaram o limite permitido para
o ano de 1993, entre elas a TELERJ, foi tratada no TC 008.609/94-2, o qual deu origem neste Tribunal
às Decisões Plenárias n 2 s 291/94 e 397/94 (Atas 17/94 e 29/94). No voto que fundamentou o segundo
decisum, o Relator, Exmo. Sr. Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, anotou o seguinte:
'Não há dúvida, como bem assinalou o Senhor Ministro Luciano Brandão Alves de Souza no relatório
sobre as contas do governo, que a extrapolação 'infringiu o ordenamento jurídico vigente'. Entretanto,
é sabido que, ao desincumbir-se da competência que lhe atribui o inciso I do art. 71 da Constituição,
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Tribunal analisa as contas do governo e registra os fatos administrativos de maior importância
ocorridos no exercício - salientando inclusive anomalias verificadas - sem entretanto apurar, nesse
processo de análise, responsabilidades de gestores. Tal apuração, todos sabemos, se efetua
oportunamente no exame e julgamento das contas dos responsáveis, unidade por unidade, programa por
programa. Somente nesta oportunidade será possível formular conclusão segura de que tal ou qual
infringência - inclusive já identificadas no exame das contas do governo - configurou 'ato irregular de
gestão', pois este juízo somente pode ser efetuado depois da análise meticulosa, caso a caso, das
circunstâncias em que foram praticados os atos questionados, e levando-se em conta, sobretudo, os
esclarecimentos e as razões de justificativa dos responsáveis, cuja audiência prévia é elemento essencial
do processo. É precisamente o que se deve fazer em relação aos atos que eventualmente tenham
produzido a comentada extrapolação orçamentaria verificada nas estatais.'
5.2.1. No nosso entender, há elementos suficientes neste processo que permitem caracterizar a
extrapolação de investimentos apontada na TELERJ em 1993 como ato ilegal de gestão (art. 16, inciso
III, alínea "b", da Lei n 2 8.443/92), tendo em vista a transgressão flagrante do art. 167, inciso II, da
Constituição Federal.
5.2.2. Verifica-se que não há questionamento, pelo responsável, aliás, sobre o fato em si, ou seja,
sobre a existência ou não da extrapolação. Tal acontece até mesmo com o aval da controladora da
TELERJ, a TELEBRÁS, cujo Presidente afirma o seguinte: 'Queremos ressaltar que caso as propostas
não sejam aprovadas pelo Congresso Nacional até o encerramento do exercício, a TELEBRÁS envidará
todos os esforços no sentido de respaldar esta empresa na defesa perante os órgãos de fiscalização'.
5.2.3. As razões de justificativa, assim, não elidem a irregularidade apontada, cabendo sugerir
determinação à TELERJ no sentido da rigorosa obediência do art. 167, inciso II, da Constituição
Federal.
6. 'Existência de 23 contratos, em 31.12.93, vigentes já mais de cinco anos, conforme Oficio
n2 CT.003/PPC, do Departamento de Planejamento e Controle Empresarial da TELERJ, em desacordo
com o art. 57, da Lei n 2 8.666/93'.
6.1. Os contratos relacionados na CT.003/PPC, afirma o Sr. José de Castro Ferreira, 'eram regidos
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do sistema TELEBRÁS, a que se referia o art. 86 do
Decreto-Lei n 2 2.300/86, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n 2 2.348, de 24.07.87, exceto
Contrato 88-0487, de 22.02.89, cuja licitação, na modalidade de Concorrência, foi regida pelo
Decreto-Lei 2.300/86'.
6.1.1. 'O referido regulamento foi originalmente publicado no Diário Oficial da União de 21.09.87,
republicado na edição de 05.10.88. Não continha dispositivo de duração máxima dos contratos. Por
conseguinte, os mencionados Contratos não estavam em situação irregular ao final do ano de 1993, à
vista do item 8.1.5 da Decisão n 2 766/94 - TCU - Plenário, que declarou a inaplicabilidade a tais
instrumentos do limite qüinqüenal do art. 47, inciso I, do Decreto-Lei n 2 2.300/86'.
6.1.2. 'Por motivos imputáveis à TELERJ, a última das cinco rotas de transmissão previstas no
Contrato 88-0487 (Sta. Cruz-Guandu-Campo Grande) só foi concluída em 28.09.94'.
6.2. As razões de justificativas do responsável, quanto a este item, são satisfatórias.
Dada a gravidade das irregularidades não elididas (itens 4 e 5 supra), propugnaremos pela
irregularidade das contas do responsável José de Castro Ferreira e pela regularidade com ressalvas do
responsável Eduardo Consentino da Cunha.
Cumpre relatar, por fim, que na instrução de fls. 452/461 o saudoso Analista Artur Borges da
Cunha deixou consignada a proposta de duas determinações à TELERJ, que aqui subscrevemos:
8.1. Observar a exigência de apresentação, por parte de firmas contratadas, da Certidão Negativa de
Débitos (CND) junto ao INSS e de regularidade com o FGTS, conforme determinado pelas Leis n 2s
8.212/91 e 8.036/90 (v. fls. 458-459); e
8.2. Estabelecer procedimento rigoroso para identificação de chamadas particulares com origem nos t

çit
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celulares funcionais e seu ressarcimento a Empresa (v. fl. 460)".
2-Pareceres:
2.1-Do Órgão de Controle Interno (fls.394/395): a CISET certificou a regularidade destas contas.
2.2-Da Autoridade Ministerial (fl. 399): o Exmo. Sr. Ministro de Estado das Comunicações, ao acolher
o parecer do Sr. Secretário de Controle Interno, pronunciou-se "pela aprovação das presentes contas,
relativas ao exercício de 1993, ressalvando-se os fatos apontados pelo Controle Interno".
2.3-Da Unidade Técnica (fls. 511/512): a SECEX/RJ, ante as razões acima expendidas propõe:
" a) Com fundamento nos arts. 1 2, inciso I, e 16, § 1 2, da Lei n 2 8.443192, julgar as contas do Sr.
José de Castro Ferreira irregulares e aplicar ao responsável a multa máxima prevista no inciso VII do
art. 58 da citada Lei, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso HI, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional.
h) Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei Orgânica do TCU, a cobrança
judicial da dívida, acrescida dos encargos legais calculados a partir do dia seguinte ao término do
prazo ora estabelecido até a data do recolhimento, caso não seja atendida a notificação.
Julgar as contas do Sr. Eduardo Consentino da Cunha regulares com ressalva.
Determinar à Telecomunicações do Rio de Janeiro SIA-TELERJ que:
Cumpra com rigor o mandamento constitucional (art. 37, inciso II, da Constituição Federal)
que prevê a realização de concursos público antes de contratar pessoal.
Adote, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
quanto à admissão sem prévia aprovação em concurso público dos Srs. Sérgio C. Azevedo e José Faria
dos Santos.
Evite a extrapolação do seu orçamento de investimentos, observando o art. 167, inciso II, da
Constituição Federal.
Exija a apresentação, por parte de firmas contratadas, da Certidão Negativa de Débitos
(CND) junto ao INSS e de regularidade com o FGTS, conforme determinado pelas Leis n 2s 8.212191
e 8.036190.
Estabeleça procedimento rigoroso para identificação de chamadas particulares com origem
nos celulares funcionais e seu ressarcimento à Empresa (v. fl. 460)".
2.4-Do Ministério Público (fl. 514): o Ministério Público, por intermédio de sua ilustre representante, Dra.
Cristina Machado da Costa e Silva, manifesta-se, no essencial, nos seguintes termos:
"Analisando as razões de justificativa do responsável, após intervenção deste Ministério Público (fls.
5041505), opinou a Unidade Técnica pela rejeição daquelas e, por conseguinte, que estas contas sejam
julgadas irregulares com aplicação ao responsável da multa prevista no art. 58, VII, da Lei n2
8.443192.
Este Parquet, embora entenda que as ocorrências apontadas se revestem, em princípio, de
gravidade suficiente a ensejar uma possível condenação, tem por aceitáveis, data vênia da zelosa
SECEX1RJ, as razões apresentadas a título de justificativa, pelos motivos abaixo.
Quanto à admissão de pessoal sem concurso público, não nos parece despiciendo o fato de ter-se
dado para o preenchimento de funções de confiança, de provimento transitório, portanto, à exceção de
dois empregados nominados, donde poder-se deduzir ter o responsável incorrido em erro de direito na
interpretação do dispositivo constitucional, e, como tal, com apoio em vetusta lição dos romanos de que
error juris non inductit malam fidem, é de se presumir ausência de má-fé na conduta impugnada.
Ademais, é de se observar que em situações semelhantes tem esta Corte optado pelo julgamento das
contas pela regularidade com ressalva, sem prejuízo da determinação de providências aos
administradores fr. g.: Acórdão n 2 17196 - Plenário, Ata n 2 6196, TC-449.071191-0; Acórdão n 2 46/97Plenário, Ata n 2 9197, TC-425. 121194-1; Acórdão n 2 302194 - 2 2 Câmara, Ata n 2 24194, TC
399. 103192-9; Acórdão n 2 843196 - 2 2 Câmara, Ata n 2 43/96, TC-018.777194-5).
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Igualmente quanto à questão da extrapolação na execução do Orçamento de Investimento da
Estatal, entendemos que não se pode perder de vista a finalidade social atendida e o fato de haver, na
ocasião, fundada expectativa de aprovação pelo Congresso Nacional do aumento solicitado em
mensagem do Chefe do Poder Executivo, bem assim a orientação repassada pela holding então. Razões
essas que suficientemente respaldam a tese de que, também neste tópico, não prosperou em má-fé o
administrador.
Quanto à questão da duração dos contratos que a instrução menciona, não há reparos a se fazer
no juízo formulado em solução (tl. 511).
Pelo conjunto dos argumentos que ora expusemos, reiterando vênias por dissentir parcialmente da
Unidade Técnica, opinamos por que estas contas sejam julgadas regulares com ressalva e quitação aos
responsáveis, sem prejuízo das determinações alvitradas à fl. 512".
É o Relatório.
VOTO
Em exame a Prestação de Contas da Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, relativa
ao exercício de 1993.
Da análise dos autos, verifica-se que a admissão dos 18 empregados tinha como objetivo o
preenchimento de funções de confiança, de provimento transitório. Conforme se verifica do Relatório
acima os referidos empregados foram afastados da empresa (fls. 473/490).
Há que se registrar que o então Presidente da Empresa não criou cargos e preencheu-os a seu "belprazer", mas contratou os empregados, de forma equivocada, para o cargo efetivo de Técnico de
Planejamento e Organização (fl. 310).
Considerando o acima exposto e o fato de que realmente ocorreu a contraprestação do serviço,
manifesto o meu entendimento de acordo com a douta Procuradoria no sentido de presumir a ausência de
má-fé na conduta impugnada.
De igual modo acolho a conclusão do Ministério Público quanto à extrapolação na execução do
Orçamento de Investimento da Estatal.
Finalmente, quanto às determinações alvitradas pela Unidade Técnica, entendo prejudicadas ante
a privatização da Empresa.
Assim, acolho as conclusões do parecer da douta Procuradoria, e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998.

VAL IR C MPELO
Ministro-Relator
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Ministério Público

Proc. TC-575.490/94-2
Prestação de Contas

Parecer
Trata-se nestes autos da Prestação de Contas do exercício de 1993 da Telecomunicações do Rio de
Janeiro S.A. - TELERJ.
Analisando as razões de justificativa do responsável, após intervenção deste Ministério Público (fls
2.
504/505), opinou a Unidade Técnica pela rejeição daquelas e, por conseguinte, que estas contas sejam
julgadas irregulares com aplicação ao responsável da multa prevista no artigo 58, VII da Lei n° 8.443/92.
3 Este Parquet, embora entenda que as ocorrências apontadas se revestem, em princípio, de
gravidade suficiente a ensejar uma possível condenação, tem por aceitáveis, data vénia da zelosa SECEXRJ, as razões apresentadas a título de justificativa, pelos motivos abaixo.
Quanto à admissão de pessoal sem concurso público, não nos parece despiciendo o fato de ter-se
dado para o preenchimento de funções de confiança, de provimento transitório, portanto, à exceção de
dois empregados nominados, donde poder-se deduzir ter o responsável incorrido em erro de direito na
interpretação do dispositivo constitucional, e, como tal, com apoio em vetusta lição dos romanos de que
error juris non inductit malam lidem, é de se presumir ausência de má-fé na conduta impugnada.
Ademais, é de se observar que em situações semelhantes tem esta Corte optado pelo julgamento
das contas pela regularidade com ressalva, sem prejuízo da determinação de providências aos
administradores (e.g.: Acórdão n° 0017/96 - Plenário, Ata n° 06/96, TC-449.071/91-0; Acórdão n°
0046/97 - Plenário, Ata n°09/97, TC-425.121/94-1; Acórdão n° 302/94 - 2' Câmara, Ata n° 24/94, TC399 103/92-9; Acórdão n°843/96 - 2 Câmara, Ata n°43/96, TC-018.777/94-5).
Igualmente quanto à questão da extrapolação na execução do Orçamento de Investimento da
estatal, entendemos que não se pode perder de vista a finalidade social atendida e o fato de haver, na
ocasião, fundada expectativa de aprovação pelo Congresso Nacional do aumento solicitado em mensagem
do Chefe do Poder Executivo, bem assim a orientação repassada pela holding então. Razões essas que
suficientemente respaldam a tese de que, também neste tópico, não prosperou em má-fé o administrador.
Quanto à questão da duração dos contratos que a instrução menciona, não há reparos a se fazer no
7
juizo formulado em solução (fl. 511 ).
Pelo conjunto dos argumentos que ora expusemos, reiterando vênias por dissentir parcialmente da
8
Unidade Técnica, opinamos por que estas contas sejam julgadas regulares com' ressalva e quitação aos
responsáveis, sem prejuízo das determinações alvitradas à fl. 512.

Ministério lco, em 21 de utubro d 1997
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ACÓRDÃO N2

159 /98 - TCU - Plenário

Processo n2 TC- 575.490/94-2
Anexos: - TC- 012.641/93-6 - Denúncia de irregularidades na TELERJ
-TC- 005.777/95-0 - Acompanhamento de Limite de Remuneração na TELERJ
-TC- 575.114/93-2 - Acompanhamento de Contratos
-TC- 575.285/94-0 (c/ 04 anexos) - Análise da Adequação dos procedimentos licitatórios à Lei n° 8.666/93,
em cumprimento à Decisão n° 492/93-TCU/Plenário
-TC- 575.495/93-6 (c/01 anexo) - Alienação de Bens - Leilão de Veículos
-TC- 575.311/94-0 - Contratos firmados pela TELERJ - Cumprimento à Decisão n° 531/93 - TCU Plenário
Classe de Assunto: (IV) - Prestação de Contas da Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A, relativa
ao exercício de 1993.
Responsáveis: José de Castro Ferreira; Eduardo Cosentino da Cunha; Marcos Brandão Lobato Cunha;
Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque; Ediberto Mello de Souza Braga; Pedro Leon Plastina
Schneider; Eduardo Levy Cardoso Moreira; Mario Silva; Roberto Blois Montes de Souza; Cid Heráclito
de Queiroz; João Cláudio Lima de Franco; Juarez Martinho Quadros do Nascimento; Acyr Pitanga Seixas
Filho; Ronald Castro Paschoal; Dailson Laranja; Raimundo Orlando Alves Guilhon; Walter Wuthrich;
Kaztuni Nalcagomi; Sérgio Camilo Gonçalves da Trindade; José Duval Guedes Freitas; Mônica Messenberg
Guimarães Jabour Costa; e Paulo Alves da Silva.
Entidade: Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ
Vinculação : Ministério das Comunicações
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Telecomunicações
do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, relativa ao exercício de 1993.
Considerando que a CISET/MC certificou a regularidade destas contas;
Considerando que a SECEX/RJ propôs o julgamento pela irregularidade e a aplicação ao
Presidente da Empresa da multa máxima prevista no inciso VII do art. 58 da Lei n 2 8.443/92;
Considerando que não restou comprovado nos autos a má-fé do Dirigente da Entidade e
as conclusões do Parecer da douta Procuradoria,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, em, com fundamento nos arts. P, I, 16, II, e 23, II, da Lei n2 8.443/92, julgar as presentes
contas regulares com ressalva, dando quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Z ler.

AL IR CAMPELO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

ALTON ALENCAR,RODRIGUES
Procurador-Gral
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1- RELATÓRIO
GRUPO II- Classe V - Plenário
TC- 400.156/96-2
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsável: Moacir Kohl (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Coxim - MS
Ementa: Auditoria realizada na área de Convênios — SUS.
Utilização dos recursos em finalidade diversa da estipulada no
objeto dos convênios. Devolução da totalidade dos recursos para a
conta corrente específica de um dos convênios, e de parte, no caso
do outro, até a data do encerramento dos trabalhos de auditoria.
Audiência. Razões de justificativa evidenciam devolução total dos
recursos às contas correntes específicas, bem como o atingimento
das metas pactuadas nas avenças. Consulta ao SIAFI demonstrou
que a prestação de contas do Convênio n° 1.426/94 foi aprovada
pelo Órgão repassador. Dificuldades excepcionais de caixa
enfrentadas pelo Município. Razões de justificativa satisfatórias.
Determinações à Prefeitura Municipal de Coxim — MS.
Arquivamento.

Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Coxim —
MS, na área de convênios celebrados com o Fundo Nacional de Saúde — FNS, tendo sido selecionados
para exame os Convênios nos 1.426/94 e 1.553/94.
O Convênio n° 1.426/94, assinado em 14.12.94, no valor de R$ 57.544,34, tem por objeto
dar apoio técnico e financeiro à implementação do Programa de Atendimento aos Desnutridos e às
Gestantes de Risco Nutricional, no Município, visando a fortalecer a capacidade técnico-operacional para
atender aos serviços de saúde do Município, e sua integração ao Sistema Único de Saúde. O mencionado
Termo sofreu três aditamentos, tendo sido o primeiro e o terceiro para prorrogar o seu prazo de vigência,
e o segundo para suplementar recursos no montante de R$ 47.414,16.
O Convênio n° 1.553/94, assinado em 07.12.94, no valor de R$ 30.000,00, tem por objeto a
aquisição de um aparelho de ultra-sonografia, dentro do mesmo contexto do pacto acima. Aditado duas
vezes, teve o seu prazo de vigência prorrogado.
Dos exames realizados durante a auditoria, concluiu a Unidade Técnica que ocorreram
falhas de natureza formal, para as quais propôs o encaminhamento de determinações à Prefeitura
Municipal, bem como constatou ato ilegal nos dois convênios, relativo à utilização dos respectivos
recursos para fazer face à despesa incompatível com o objeto das avenças, ou seja, pagamento de pessoal,
propondo, neste caso, audiência do então Prefeito.
Por meio de Despacho, autorizei a efetivação da audiência sugerida, tendo o Sr. Moacir
Kohl apresentado as competentes razões de justificativa.
6.
Em seu arrazoado, o mencionado senhor reconhece que, de fato, a Prefeitura fez uso dos
recursos dos dois convênios para pagamento de pessoal, salientando que tal atitude decorreria de
dificuldades enfrentadas pela maioria absoluta das Prefeituras que "vêm sofrendo de forma violenta
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queda em sua arrecadação, tendo em vista o Plano de Ajuste monetário implantado pelo Governo
Federal".
No caso específico do Convênio n° 1.553/94, ressalta o responsável que, apesar do ato
questionado, não houve prejuízo para com a execução da avença, inclusive com sobra de recursos. E,
também, que, como o montante repassado foi mais do que suficiente para adquirir o aparelho de ultrasonografia, sem utilização da contrapartida municipal, solicitou ao Ministério da Saúde ampliação da
meta para aquisição de equipamentos complementares, o que foi negado. Logo, procedeu à devolução do
valor excedente, encaminhando cópia do comprovante de depósito.
Com relação ao Convênio n° 1.426/94, informa o responsável que, em momento algum, "a
distribuição de leite foi interrompida em nosso Município em razão da utilização de tais recursos pois
toda vez que tem que se efetuar algum pagamento de imediato fazemos a devolução da importância a ser
despendida". Informa, ainda, que "no mais tardar no final do Exercício teremos tido devolvidos os
recursos em sua totalidade a conta do Convênio bem como as correções que ocorreram no período".
Solicita, ao fim, o responsável "a complacência dessa Egrégia Corte de Contas no sentido
de se relevar tais fatos pois agimos desta forma pensando única e exclusivamente em nossos servidores
sem jamais descuidar de atingir todas as metas propostas nos termos do Convênio, inclusive com sobras
de recursos, mostrando desta forma a seriedade desta administração para com os recursos públicos, sem
jamais ferir os princípios básicos da Administração, da legalidade, moralidade, impessoalidade e
publicidade".
A Unidade Técnica, ao examinar as razões de justificativa apresentadas, entende que não
foram capazes de elidir as irregularidades levantadas pela equipe de auditoria, propondo, em
conseqüência, a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92. No que concerne,
ainda, ao Convênio n° 1.426/94, uma vez que, até a data da apresentação das referidas justificativas, parte
dos valores desviados para pagamento de pessoal não haviam retornado à conta específica do Convênio,
propõe determinação ao atual Prefeito de Coxim/MS no sentido de que recolha aos cofres do Fundo
Nacional de Saúde, com recursos municipais, a quantia correspondente.
Por fim, propõe a SECEX/MS que seja "transmitido o inteiro teor do Relatório e Voto do
Ministro-Relator e da Decisão que vier a ser proferida ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
do Sul e à Câmara Municipal de Coxim/MS, para adoção de medidas cabíveis em suas respectivas esferas
de competência, ante a presunção de o débito ser pago com recursos municipais".
O Ministério Público, pronunciando-se nos autos por minha solicitação, manifesta-se, por
meio de parecer do Procurador Ubaldo Alves Caldas, no sentido de que "o responsável confirma a
'transferência dos referidos recursos do Convênio n° 1.426/94 para a conta do Município ...', fato
irregular não descaracterizado pela defesa. Portanto, sem reparos à conclusão de fls. 93."
É o Relatório.
II- VOTO
A questão principal suscitada nos autos diz respeito à utilização de recursos federais,
descentralizados por meio de convênio, para a Prefeitura Municipal de Coxim/MS em finalidade diversa
da estipulada no objeto, especificamente para o pagamento de pessoal.
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O ex-Prefeito, ouvido em audiência, confirma a referida prática, ressaltando, contudo, que
não deixaram de ser atendidos os objetivos para os quais foram firmados os pactos, bem como que os
valores não utilizados foram devolvidos aos cofres do Fundo Nacional de Saúde.
Cabe, inicialmente, registrar que esta Corte, em diversas situações de desvio de finalidade
na aplicação de recursos de convênio, tem aplicado aos gestores a multa prevista no inciso II do art. 58 da
Lei n° 8.443/92. Todavia, entendo que não deva ser dispensado tal tratamento ao presente caso, uma vez
que os motivos que levaram o ex-Prefeito a fazer uso transitório dos recursos repassados ao Município,
por meio dos convênios em comento, são absolutamente justificáveis, pelas razões que a seguir passo a
expor.
Durante os trabalhos de auditoria, constatou a equipe da SECEX/MS que, apesar da falha
indicada, no caso da avença de n° 1.553/94, foi atingida a meta para a qual foi firmado o convênio, bem
como que, antes mesmo do término de sua vigência, já haviam retornado à conta específica a totalidade
dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, acrescidos dos rendimentos auferidos em
aplicação financeira. Além disso, conforme comprovante encaminhado pelo Sr. Moacir Kohl, os recursos
não utilizados também foram devolvidos ao mencionado Fundo.
Da mesma forma, para o Convênio n° 1.426/94, para o qual foi feita a audiência do exPrefeito, verificou minha assessoria, por meio de consulta ao Sistema Integrado de Administração
Financeira — SIAFI, que foi cumprido o objeto da avença, tendo sido a respectiva prestação de contas
aprovada pelo Órgão repassador.
Ressalto que o ato inquinado de irregular — desvio de finalidade na aplicação de recursos
oriundos de convênios -, e objeto de proposta de apenação com multa pela Unidade Técnica, com a
concordância do Ministério Público, adquiriu, no presente caso, contornos de, talvez, única alternativa
viável colocada para a Administração Municipal para fazer face, naquela época, a dificuldades de caixa
enfrentadas pela Prefeitura. Segundo o responsável, após a implantação do Plano de Ajuste monetário,
pelo Governo Federal, encontrava-se a maioria absoluta dos Municípios sofrendo "de forma violenta
queda em sua arrecadação".
Por outro lado, constata-se, a partir das razões de justificativa encaminhadas pelo exPrefeito, que, em momento algum, locupletou-se o referido senhor com os recursos repassados, nem
tampouco executou qualquer tipo de manobra no sentido de não dar cumprimento aos objetivos
avençados com o Órgão repassador. Pelo contrário, procurou demonstrar que, apesar da utilização
indevida dos recursos, os objetos definidos nos convênios não sofreram atraso em sua execução, uma vez
que os valores foram tempestivamente devolvidos para as respectivas contas correntes específicas.
Assim, diante das peculiaridades do caso ora examinado, julgo ser de extremo rigor apenar
o responsável, principalmente em razão do fato de que foram atingidas as metas pactuadas e de que os
recursos repassados e não utilizados pela Prefeitura foram devolvidos aos cofres do Fundo Nacional de
Saúde. A situação excepcional enfrentada pela Administração Municipal, de severo aperto de caixa, deve
ser considerada para fins de se relevar o ato do ex-Prefeito. Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em
débito para com o Órgão repassador, tornando-se, portanto, desnecessária qualquer proposta de
ressarcimento de valores.
Registro que este Tribunal, em outras assentadas, manifestou-se no sentido de não apenar
o responsável, a exemplo do que entendo cabível para o presente caso. Cito como referências os
Acórdãos IN 224/93 — 2a Câmara e 227/96 — 1 Câmara que, em sede de recurso, reviram a aplicação de
min-ag/4001 5696
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multa então determinada pela Corte. Nas duas situações, além dos recursos terem sofrido desvio de
objeto, não foram atingidas as metas das avenças, tendo sido, todavia, os recursos aplicados em prol da
comunidade.
10.
Saliento, por fim, que o Relatório de Auditoria consignou em suas conclusões propostas de
determinação ao atual Prefeito de Coxim - MS, não tendo sido, contudo, mencionadas no último exame
realizado pela SECEX/MS. Referem-se elas a falhas formais constatadas em procedimentos licitatórios,
conforme a seguir exponho:
instrumento convocatório do Convite n° 017/96 redigido de forma extremamente
sucinta, fazendo com que algumas das exigências previstas no art. 40 da Lei n° 8.666/93, tais como a
definição do tipo de licitação a ser empregado, deixassem de ser indicadas;
pagamento de parte da despesa relativa à aquisição do aparelho de ultra-sonografia,
objeto do Convênio n° 1.553/94, em data anterior à sua liquidação;
inexistência de dispositivo no Edital de Tomada de Preços n° 002/95 que exigisse das
empresas participantes do certame documentação comprobatória da regularidade fiscal perante a Fazenda
Federal.
11.
No que concerne ao mérito das determinações acima indicadas, ainda que, em sua última
manifestação, não tenha a Unidade Técnica encaminhado qualquer proposta, julgo ser de todo pertinente
acolhê-las, à exceção daquela consignada na letra "a" do item precedente, pois entendo que na referida
modalidade de licitação os procedimentos são simplificados, não cabendo, portanto, exigir-se todas as
especificações contidas no art. 40 da Lei n° 8.666/93. Além disso, constaram do referido Convite todas as
informações necessárias à formulação das propostas pelos licitantes.
Ante o exposto, dissentindo das propostas oferecidas pela Unidade Técnica e pelo
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

21 de outu-

bro de 1998.

MAR PALAD P GHISI
Ministro- elator
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ÃO N°

731 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 400.156/96-2
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsável: Moacir Kohl (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Coxim - MS
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/MS
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher como satisfatórias as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Moacir Kohl, exPrefeito Municipal de Coxim - MS;
8.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, inciso II, do Regimento
Interno, determinar à Prefeitura Municipal de Coxim — MS que, quando da realização de futuros
procedimentos licitatórios envolvendo recursos de origem federal:
8.2.1. não efetue pagamento em data anterior à liquidação da despesa por contrariar o disposto no art.
62 da Lei n° 4.320/64;
8.2.2. inclua em todos os instrumentos convocatórios de licitação a exigência de comprovação de
regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante, nos termos previstos no art.
29, inciso III, da Lei n° 8.666/93;
8.3. arquivar os presentes autos.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

‘\_
HOMERO SANTOS
Presidente

AR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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GRUPO II— CLASSE V - PLENÁRIO
TC-650.039/96-3 (com 01 volume)
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — Eletrosul
RESPONSÁVEIS: Paulo Afonso de Freitas Melro (de 24/04/1987 a
26/04/1989); Fernando José Caldeira Bastos (de 27/04/1989 a
02/07/1990); Amilcar Gazaniga (de 03/07/1990 a 16/06/1993); e
Cláudio Ávila da Silva (de 17/06/1993 a 07/02/1996)

EMENTA: Relatório de Auditoria. Impropriedade na contratação de
serviços e na execução de contrato (contratação de empresa a preços
muito baixos, ocasionando a necessidade de reajuste, e acréscimo de
serviços durante a execução). Audiência. Justificativas parcialmente
satisfatórias. Determinação. Arquivamento.

Em cumprimento à decisão n° 674/95-Plenário-TCU, de 12/12/1995, que determinou a
realização de inspeções e auditorias para verificar a situação de numerosas obras públicas inacabadas,
equipe da Secex/SC realizou auditoria na Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — Eletrosul, objetivando
verificar o estágio em que se encontram as obras de construção da Usina Hidrelétrica de Itá.
Concluídos os trabalhos, a equipe discorre sobre as vantagens, os efeitos, o
tempo de construção, a situação geográfica do empreendimento e suas características fisicas e
estratégicas, bem como as iniciativas e procedimentos desde a concessão do aproveitamento hidrelétrico
do rio Uruguai, trecho brasileiro situado na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até
as obras de infra-estrutura e construção da nova cidade de Itá, como também a transferência da
comunidade que será atingida pela inundação decorrente da barragem a ser construída (fls. 03/06).
A seguir (fls. 06/10), o grupo relaciona os achados de auditoria para então concluir (fls.
10/11), verbis:
"Pelo exposto, verifica-se que a obra principal (UHE ITÁ) nunca foi paralisada, tendo
apenas seu ritmo diminuído. Algumas obras acessórias sofreram paralisações e apresentaram outros
problemas, os quais serão objeto de proposição no item seguinte.
A parceria com a Associação de Autoprodutores Independentes, em princípio, resolve o
problema da escassez de recursos enfrentada pela ELE TROSUL. Resta acompanhar o cumprimento
do contrato, notadamente quanto aos prazos de execução, pois, dadas as intempestivas condições
hidrológicas do Rio Uruguai, pequenos retardos em uma etapa podem acarretar um ano de atraso
na conclusão da obra".
Os quesitos constantes da "PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO" da equipe, os quais
foram objeto de audiência dos responsáveis, são os seguintes (fls. 10/11):
Senhor Paulo Afonso de Freitas Melro:
a) mudança, a partir de setembro/88, nos critérios de reajuste do Contrato 53-005 firmado
entre ELE1ROSUL e IVAl Eng. de Obras S.A. conforme Termo Aditivo n°3 em 01.11.88 - subitem
4.4.1.2-(fl 08);
Senhor Fernando José Caldeira Bastos:
2)
a) pagamento à IVA1 ENGENHARIA DE OBRAS S.A. do valor de Cz$30.008. 147,00
(Trinta milhões, oito mil cento e quarenta e sete cruzados) a título de defasagem de preços em
"1)

1
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ralação ao DER/SC, apesar de parecer contrário do Departamento Jurídico da empresa (Termo
Aditivo n°4 ao Contrato 53-005 — UNE ITÁ) - subitem 4.4.2 (/7. 09) e 4.2 (fis. 42/43);
Senhor Cláudio Ávila da Silva:
3)
a) Quanto à Ponte de serviço sobre o Rio Uruguai (já concluída) — Contrato 53-003-UNE
ITÁ —firmado com a empresa SERVENG-CIVILSAN S.A.:
alteração na seqüência de execução da superestrutura - subitem 4.3.3.2 (ti 07);
erros na execução da superestrutura que causaram diferença dos níveis de greide da
ponte, acima dos limites de tolerância contratuais - subitem 4.3.3.3 (ti 08);
aumento, em relação ao projeto original, de aproximadamente 92% na quantidade de
aço CA-50A utilizado na execução da superestrutura, gerando um custo adicional de R$512.087,00,
sem justificativas técnicas - subitem 4.3.3.4 (ti. 08);
custo final da obra 110% maior que o inicialmente estipulado no contrato - subitem
4.3.2 (fl. 07);
diário de obras omisso quanto aos problemas surgidos após a retomada dos trabalhos
na construção da ponte - subitem 4.3.3.3 (ti. 08);
b) somatório das medições do contrato 53-005 em torno de 188% acima do valor
inicialmente estimado - subitem 4.4.3 (/7. 10)".
Ao analisar o pronunciamento dos responsáveis (vol. I) a Secex/SC aceitou as justificativas
aos questionamentos relativos à construção da ponte de serviços sobre o Rio Uruguai (letras a.1 a a.5 e b
acima). Quanto aos demais quesitos, conclui (itens 1.a e 2.a), verbis (fl. 46):
Encontra-se configurada ... como ato de gestão ilegítimo e antieconômico resultando em
"6.2.
dano injustificado ao Erário a 'mudança, a partir de 1988, nos critérios de reajuste do Contrato 53005, firmado entre a empresa e a IVAl Engenharia de Obras S.A., conforme Termo Aditivo n° 3, de
01.11.88', provocando um custo de cerca de 66% acima do inicialmente pactuado para a parte do
contrato executado, sob a responsabilidade do ex-Diretor Presidente PAULO AFONSO DE
FREITAS MELRO (itens 4.1.1 a 4.1.3 e 4.3.4 a 4.3.6, atentando-se para o consignado no subitem
4.3.6.9 -fls. 41, 42, 45 e 46).
Parece-me caracterizado como ato de gestão antieconômico o pagamento à IVAi
6.3.
Engenharia de Obras S.A. do valor de CZS30.008. 147,00 a título de defasagem de preços em relação
ao DER/SC, sob a responsabilidade do ex-Diretor Presidente Sr. FERNANDO JOSÉ CALDEIRA
BASTOS (itens 4.2.1 a 4.2.3, fls. 42 e 43).
Observe-se que a irregularidade pertinente ao acréscimo de cerca de 188% no somatório
6.4.
das medições além do valor inicialmente estimado na execução do Contrato n° 053-005, celebrado
entre a ELETROSUL e a IVAI Engenharia de Obras S.A., originou-se no período da administração
do Sr. PAULO AFONSO DE FREITAS MELRO, quando foram modificados os critérios de reajuste
do mencionado contrato, dando causa a um acréscimo de aproximadamente 66% da parte do
contrato executada além do inicialmente pactuado, fato tratado no item 6.2 anterior (itens 4.1.1 a
4.1.3, 4.3.4 a 4.3.6, fls. 41, 42, 45 e 46)".
Em conseqüência, a Unidade Técnica conclui (fls. 47 e 51) acenando com a aplicação de
multa aos Senhores Paulo Afonso de Freitas Melro e Fernando José Caldeira Bastos, nos termos do art.
58, inciso III, da Lei Orgânica, no que tem o endosso do Ministério Público (fl. 53) junto ao Tribunal
É o Relatório
VOTO
De início, registro que, por decisão governamental, a parte de geração de energia da
Eletrosul passou recentemente ao setor privado, permanecendo sob sua gestão apenas o setor de
distribuição de energia. No caso específico da Usina Hidrelétrica de Itá, a obra foi objeto de atenção
especial por parte desta Corte, tendo em vista ter-se constituído no primeiro intento de se promover, em
2
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fins de 1995, o aproveitamento de potencial hidrelétrico mediante associação entre a estatal,
concessionária, e um grupo privado, na modalidade de autoprodutor.
O Tribunal determinou inicialmente a sustação do contrato respectivo, por ausência de
fundamento legal, o qual entretanto veio a ser provido, a posteriori, por legislação superveniente que
regularizou, com efeitos retroativos, os atos praticados pela Eletrosul. A matéria foi exaustivamente
analisada no TC-650.012/95-0, do qual fui Relator inicial, tendo o Tribunal ao final revisto a posição
original e, diante da nova legislação, considerado regulares os procedimentos que culminaram com a
assunção, por um consórcio privado, em associação com a Eletrosul, do controle do empreendimento
(Decisão n° 358/95-Plenário).
A auditoria que resultou no Relatório agora analisado remete a questão à análise dos
procedimentos licitatórios e contratuais efetuados pela Eletrosul antes daquela transferência, nos anos de
1987, 88 e 89. Os quesitos levantados pela Equipe de Auditoria foram objeto de audiência dos
responsáveis. A Secex/SC considerou como injustificado e causador de dano ao Erário o reajuste da
remuneração do Contrato n° 53-005, consubstanciado nos Aditivos n° 3 e 4, de 01/11/1988 e 21/08/1989,
efetuado com base em critério diverso do avençado, e que teve reflexos nas gestões posteriores,
sobretudo no aumento do preço final da obra contratada. Verifica-se, também, que não foi aceita a
justificativa atinente ao pagamento de Cz$30.008.147,00 a titulo de defasagem de preços em relação aos
praticados pelo DER/SC.
A instrução questiona especialmente dois aspectos: de um lado, o fato de, mesmo alertada
(fl. 09, itens 4.4.2.2 e 4.4.2.3) de que os preços da empresa vencedora — a Ivaí Engenharia de Obras S.A.
- estavam aquém dos de mercado, os dirigentes da Eletrosul, à época, adjudicaram-lhe os serviços. De
outro, a concessão do reajuste da remuneração da contratada a partir de setembro/88, mediante termos
aditivos, adotando como parâmetro os preços praticados pelo DER/SC, em desobediência ao processo
licitatório. Em conseqüência, ocorreu o desembolso tido como injustificado (Cz$30.008.147,00).
Ambos os aspectos questionados contrariariam, efetivamente, as normas licitatórias — tanto
as hoje vigentes (Lei n° 8.666/93 e alterações), quanto as que então prevaleciam (DL n° 2.300/86 e suas
alterações). O contrato e seus termos aditivos n's 1, 2 e 3 constituem entretanto atos de gestão
praticados nos exercícios de 1987 (contrato principal) e 1988 (termos aditivos) pelos então dirigentes da
Eletrosul, cujas contas já foram julgadas regulares por este Tribunal há mais de cinco anos (TC009.635/88-2, Ata n° 33/89-2' Câmara), estando portanto prescritas, não sendo mais passíveis de revisão.
O Termo Aditivo n° 4 (fls. 278/284), pelo qual também foram novamente revistos os
principais preços do contrato, foi assinado em 21/08/1989. Considerando que as contas daquele exercício
foram julgadas regulares com ressalva por este Tribunal somente no ano de 1994 (TC-674.001/91-5, Ata
n° 29/94-2' Câmara), e portanto há menos de cinco anos, seria legalmente admissivel reabrir-se seu
julgamento, para eventual apenação do responsável, caso o Ministério Público houvesse por bem impetrar
recurso de revisão que fosse provido pela Corte.
Lembro entretanto que, ao examinar questão semelhante em outros processos, este
Tribunal entendeu ser muito difícil, senão impossível, comprovar dano ao Erário com base em cláusulas
de reajuste de preços, introduzidas em contratos no ambiente altamente inflacionário que prevaleceu na
economia brasileira naqueles anos — em especial no exercício de 1989, quando as taxas mensais atingiram
índices superiores a 20 e 30%. As distorções dos preços relativos - no tempo e no espaço - e as grandes
imprecisões das cláusulas de reajuste, magnificadas na razão direta do aumento dos índices, tornavam
virtualmente impossível aferir com exatidão a razoabilidade de reajustes pretendidos e concedidos. Da
mesma forma, torna muito problemático atribuir-se responsabilidade aos gestores por alegados prejuízos
que teriam decorrido de reajustes aceitos naquelas condições.
Por essas razões, e visto ainda o longo tempo decorrido desde a celebração dos
instrumentos contratuais ora comentados — sem que por isso tenha sido responsável a zelosa Secex/SC,
uma vez que a auditoria somente foi determinada anos depois, em função do atraso da obra, quando esta
ainda era de responsabilidade pública — com vênias à instrução e ao Ministério Publico, não encontro
razões de convicção para propor ao Representante deste último a reabertura das contas da Eletrosul,
exercício de 1989, para impor multa aos responsáveis em razão da assinatura do aditivo acima
questionado.
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Assim, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que submeto à apreciação deste
Plenário
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998.

Carlo Átila Álvares da Silva
!Ministro Relator

à
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DECISÃO N° 73 2/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-650.039/96-3
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Responsáveis: Paulo Afonso de Freitas Melro; Fernando José Caldeira Bastos; Amilcar Gazaniga; e
Cláudio Ávila da Silva (Diretores Presidentes).
Entidade: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — Eletrosul.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr' Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
Unidade Técnica: Secex/SC.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à Eletrosul que, quando da realização de licitações, observe com rigor as diretrizes
constantes das normas legais e regulamentares pertinentes, em especial a que se refere à classificação das
empresas concorrentes, de forma a evitar a contratação de empresas cujos requisitos, especialmente os
preços, por inexeqüíveis, possam inviabilizar a execução do contrato nas bases pactuadas originalmente
(cfr. art. 48, incisos I e II, da Lei n° 8.666/92); e
8.2. arquivar os presentes autos.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS A ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n°625.132/97-1
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMEPV
RESPONSÁVEIS: Alfredo Floro Cantalice Neto (Diretor-Geral do
Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas)e Claúdio Vitorio Rymsza
(Chefe do Escritório do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul)
EMENTA: Relatório de Auditoria. Audiência. Falhas formais
parcialmente decorrentes da inexistência de estrutura organizacional.
Demais ocorrências já foram objeto de providências por parte da
entidade. Contratação indireta de pessoal. Determinações corretivas.
Notificação ao Tribunal de Contas do Estado. Encaminhamento de
cópia ao Ministro de Estado da Saúde. Determinação à SECEX/RS
para que verifique o cumprimento das determinações nas próximas
contas do Hospital Materno-Infantil e da Gerência Estadual do
Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. Juntada às contas da
entidade relativas ao exercício de 1997.

Examina-se o Relatório de Auditoria realizada na área de pessoal, licitações e contratos e
bens móveis e imóveis do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas — HM1PV, abrangendo o período
de janeiro a abril de 1997.
Após a realização dos trabalhos, diante das conclusões da equipe, determinei a realização de
audiência dos Srs. Alfredo Floro Cantalice Neto, Diretor-Geral do Nosocômio e Cláudio Vitorio Rymsza,
Chefe do Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, para que
apresentassem razões de justificativa para as ocorrências apontadas.
Após a análise dos esclarecimentos prestados a SECEX/RS apresenta, em resumo, a
seguinte análise:
"Utilização de 436 servidores contratados pela Fundação de Gastroenterologia —
FUGAS7; sem concurso público, pagos com recursos provenientes da produção do HMIPV (recursos
da AIH 's e SAI/SUS), com fundamento no Convênio de Co-Gestão n° 74/95, celebrado entre o
Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente, em 10.11.95, com vigência até
30.04.96, prorrogado pelo primeiro termo aditivo até 31.12.96 e pelo segundo termo aditivo até
15.06.97.
Primeiramente, ressaltamos que o Convênio em questão foi aditado e sua vigência foi
estendida até 31.12.97.
Sobre as justificativas apresentadas pelo HMIPV, às fls. 44 a 49, esclarecemos que já são
do conhecimento deste Tribunal, pois a situação foi objeto de pronunciamento por parte da Equipe de
Auditoria no item III do Relatório (fls. 09 a 11).
Em que pese a justeza das alegações apresentadas, forçoso é reconhecer o desamparo
legal das contratações que infringem o disposto no inciso lido art. 37 da Constituição Federal.
A integração do HMIPV à rede assistencial do Estado, em regime de co-gestão com a
Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente, objeto do Convênio aqui citado, não confere legalidade
às quase 500 contratações, ainda que a alocação de recursos humanos para atender as necessidades do
hospital esteja prevista como uma das obrigações do Estado. Isso porque, as Unidades Federativas
também estão sujeitas ao disposto no art. 37 da Constituição, cabendo-lhes obedecer aos princípios da
legalidade, impessoalidade e moralidade e, consequentemente, preencher os cargos e empregos públicos
somente mediante concurso público.
Afirmar, por outro lado, que os empregados contratados não estão ocupando qualquer
cargo ou emprego público, pois as contrafações teriam ocorrido com o fim especifico de dar
MIN-HGS-455 \ C DOCUMENTOS\DOCS 62513297
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cumprimento ao ajuste celebrado, faria crer na existência de dispositivos constitucionais de extrema
fragilidade, possíveis de serem burlados pela redação genérica e imprecisa do objeto de um convênio,
que culminaria por convalidar o gerenciamento da coisa pública de forma arbitrária.
Mantemos a irregularidade, sugerindo a determinação constante no item 5.3 desta
Instrução.
Inconfiabilidade dos controles de freqüência, tendo em vista que em diversas folhas de
ponto de servidores que cumprem jornada de 6 horas diárias está registrada jornada de 8 horas, além
do que, muitas se encontravam sem qualquer assinatura na quinzena.
O Hospital reconhece a ocorrência da falha e busca justificá-la na indisponibilidade de
funções gratificadas, o que faz com que muitas chefias informais deixem de lado os aspectos
disciplinares.
As dificuldades enfrentadas pelo HMIPV em razão da inexistência de estrutura
organizacional formal, descritas pelo responsável às fls. 44 a 49 e já relatadas no item III (lh. 09 a 11)
do Relatório de Auditoria, são do conhecimento deste TCU há quase uma década. Entretanto entendemos
que não pode mais o administrador, tampouco os servidores do Hospital, amparar-se na ausência de
funções comissionadas para justificar as falhas de controle pois, se por um lado esses servidores, ao
assumirem de fato as chefias no HMIPV, possibilitaram a manutenção de seu funcionamento, por outro,
também, propiciaram a continuidade do descaso das autoridades superiores para com aquele nosocômio.
Mantemos a impropriedade arrolada, sugerindo a determinação constante no item 5.1.2
desta Instrução.
Inexistência de comprovante de divulgação no Diário Oficial da União e em jornal
diário de grande circulação do aviso de modificação dos Editais das Concorrências n° 001/97 e 002/97,
que afetavam inquestionavelmente a formulação das propostas.
O Hospital reconhece a ocorrência da falha no que se refere à não-publicação das
retificações dos Editais em jornal de grande circulação e remete cópia da publicação da retificação, no
DOU, especificamente quanto à exclusão, na composição dos preços, das despesas com vale transporte e
tíquete alimentação.
Considerando que durante a Auditoria não foram localizadas, nos processos
administrativos das Concorrências em questão, as publicações legais ora remetidas e que foi
reconhecida pelo responsável a não-publicação das retificações em jornal de grande circulação,
mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo as determinações constantes nos itens 5.1.3 e 5.1.5 (letra
"a") desta Instrução.
Ausência dos comprovantes de publicação na imprensa oficial do extrato de contrato e
de termos aditivos, infringindo o disposto no parágrafo único do art. 61 a Lei n°8.666/93:
O HMIPV reconhece as impropriedades, esclarecendo que o extrato do contrato para
recolhimento, lavagem e distribuição de roupas, celebrado com a empresa LBF - Engenharia e Serviços
Ltda., não foi publicado. Quanto aos demais extratos citados, aos avisos contendo os resumos dos editais
e às inexigibilidades e as dispensas de licitação, demonstra que apenas não foram anexados aos
respectivos processos administrativos, em razão de deficiências operacionais.
Mantemos arroladas as impropriedades, sugerindo as determinações constantes nos itens
5.1.5 e 5.1.6 desta Instrução.
Fracionamento de despesa por meio da realização de diversos convites para aquisição de
óleo combustível e assinatura de contratos sucessivos de pequena duração (três ou quatro meses), que
somados totalizam um valor superior ao limite legal estabelecido para a modalidade licitatória
escolhida.
A impropriedade apontada foi reconhecida pelo HMIPV que, segundo informa, já
providenciou a abertura de Tomada de Preços para evitar a realização de outros Convites sucessivos
para a aquisição do mesmo material.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.4
desta Instrução.
Inexistência da comprovação da compatibilidade de preços com os de mercado,
infringindo o art. 43, inciso IV c/c o art Inciso XII da Lei n° 8.666/93, nos processos administrativos
das licitações.
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Embora o Órgão afirme que as estimativas de preços nas licitações decorrem daqueles
praticados pelo Hospital e de pesquisas junto aos fornecedores, nenhum documento comprobatório foi
encontrado pela Equipe de Auditoria, nem tampouco anexado aos esclarecimentos prestados pelo
responsável do HMIPV.
Mantemos arroladas a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.5
(letra "b') desta Instrução.
Previsão em editais de concorrência de cláusula restritiva à participação de licitantes
que tenham dado causa a rescisão de contratos anteriormente celebrados com o HMIPV, infringindo o
art. 3°, § 1°, inciso I da Lei n° 8.666/93:
O Hospital reconhece a inadequabilidade da cláusula apontada, já tendo providenciado a
sua não-inclusão nos futuros instrumentos convocatórios.
Mantemos arrolada a impropriedade e entendemos oportuna a determinação constante no
item 5.1.7 desta Instrução.
Não repetição dos Convites n° 125/96 e 09/97, referentes à aquisição de óleo
combustível, firmados com as empresas Posto Uruguaiana Ltda. e QUERODIESEL - Transporte e
Comércio de Combustível Ltda., para os quais não foram obtidas três propostas válidas e nem
demonstradas circunstâncias limitadoras de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados,
contrariando reiteradas Decisões deste Tribunal (Dec. 392/93 - 2° Câmara, Ata 44/93, DOU 21.12.93 e
Dec. 274/94 - Plenário, Ata 14/94, DOU 10.05.94.
A falha foi reconhecida pelo Hospital, porém, as medidas adotadas, embora pertinentes,
não deixam clara a posição do Órgão quanto à repetição dos convites que não obtenham três propostas
válidas.
Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados antes de
transcorrido o prazo recursal e sem que tenha havido a desistência expressa de interposição de
recurso por parte de todos os licitantes, conforme comprovado pela ata da Concorrência n° 01/97
(Proc. 33303.006889/97), infringindo o disposto no inciso III do art. 43 da Lei n° 8.666/93.
O Hospital alega que todas as empresas que se fizeram representar desistiram
expressamente do prazo recursal, ficando as demais sujeitas às decisões tomadas nas seções públicas,
por força do que dispõe o item 3.4 do Edital, Seção II, a seguir transcrito: "A empresa deverá estar
representada na forma acima definida, sob pena de acatar as decisões tomadas nas seções públicas
realizadas para o presente, que serão referidas nas respectivas atas."
Entretanto, seguindo a leitura do próprio Edital, deixou o administrador de observar o
contido na Seção III, item 14, que diz:
"O não comparecimento do representante da licitante no ato de abertura dos envelopes ou
a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação das decisões da Comissão, sem
prejuízo do prazo recursal." (Grifo nosso)
Ainda que o Edital silenciasse sobre a matéria, entendemos que, por força do disposto no
art. 43, inciso III, só é viável a supressão do prazo recursal, mediante desistência expressa de todos os
licitantes, sem exceção, uma vez que o direito ao contraditório é regra Constitucional (art. 5°, inciso
LVI), ficando a administração impedida de cercear esse direito aos licitantes que não estiverem presentes
ou não se fizerem representar.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação da medida proposta no
item 5.1.9 desta Instrução.
Descumprimento do Edital da Concorrência n° 01/97 (Processo n° 33303. 006889/9, no
qual estava prevista a obrigatoriedade da prestação de garantia, dispensada pelo administrador quando
da assinatura do contrato, infringindo o disposto no caput do art 3° c/c o art. 40, inciso II e art. 41,
todos da Lei n°8.666/93.
A justificativa apresentada pelo Hospital é confusa e não condiz com o caso específico. A
Concorrência n° 01/97 e que se destinava à contratação de serviços de vigilância desarmada, previa no
Edital a obrigatoriedade da prestação de garantia dispensada, expressamente, mediante despacho
fundamentado no art. 56 da Lei n° 8.666/93, expedido pelo Chefe do Serviço de Materiais, pelo Diretor
Administrativo Substituto e pelo Diretor-Geral do Hospital, após concluída a licitação e antes da
assinatura do contrato.
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Entendemos que o Edital foi descumprido, pois a faculdade expressa no referido artigo já
fora exercida pela administração quando da elaboração do instrumento convocatório, restando-lhe
apenas cumpri-lo, em obediência ao caput do art. 3°, inciso II do art. 40 e caput do art. 41, todos da Lei
n°8.666/93.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação proposta no item 5.1.10
desta Instrução.
Não-comprovação do adimplemento das garantias acordadas pelas empresas
contratadas, infringindo o disposto no art 66 da Lei n°8.666/93 nos seguintes casos:
contratação emergencial da empresa Silvestre Limpeza e Conservação Ltda.
contratação da empresa LBF-Engenharia e Serviços Ltda.
contratação da empresa ALIMENTUS Comércio e Serviços Alimentares Lida - Cartafiança com validade até 02.01.96 (BRADESCO - Fiança n° 950570-9) não renovada após a
prorrogação do contrato.
O Hospital informa que o contrato com a empresa Silvestre Limpeza e Conservação Ltda.
foi cancelado e que adotam, como rotina, o desconto da garantia quando do pagamento da primeira
fatura. Contudo, não comprovou o desconto referente à empresa LBF - Engenharia e Serviços Ltda., nem
tampouco demonstrou a renovação da carta-fiança fornecida pelo Banco BRADESCO S.A à empresa
ALIMENTUS Comércio e Serviços Alimentares Ltda.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação nos termos constantes no
item 5.1.11 desta Instrução.
Não-classificação das propostas de todos os licitantes considerados qualificados na
Concorrência n° 02/97 (Processo n°33303.006988/97), por ordem crescente de preços inobservando o
disposto no § 3 0 do art. 45 da Lei n° 8.666/93.
Foi confirmada a falha pelo Hospital e determinada sua correção, razão pela qual
mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5. 1. 12 desta
Instrução.
Realização da Tomada de Preços n° 06/95 (Processo n° 33303.005871/95 para a
contratação de serviços de lavagem, acabamento, distribuição e recolhimento de roupas hospitalares,
sem previsão, no Edital, das quantidades, descumprindo o disposto no § 4 0 do art. 7° da Lei n°
8.666/93, acabando por determinar modalidade inadequada de licitação, uma vez que o valor global do
contrato alcançou o limite previsto para a Concorrência.
A falha foi reconhecida pelo Hospital que já- determinou a não-prorrogação do contrato
em vigor e providenciou a abertura de novo certame hcitatório, corrigindo a impropriedade apontada.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.13
desta Instrução.
Dispensa de licitação com base no art 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, para a
contratação da empresa Silvestre Limpeza e Conservação Ltda. (Proc. n° 33303.007212/97), sem que
se tenha caracterizado um dos pressupostos para a aplicação do respectivo dispositivo legal, uma vez
que a situação adversa dada como de emergência, teve origem, total ou parcialmente, na morosidade e
falta de planejamento do agente público.
O Hospital reconheceu a falta de planejamento, justificando-a novamente na ausência de
um quadro de funções e carência de pessoal.
Mantemos impropriedade, sugerindo a determinação proposta no item 5. 1. 14 desta
Instrução.
Inexistência de inventário anual de bens móveis nos termos do item 8.1 da IN SEDAP n°
205/88 e de registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos
necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua
guarda e administração, nos termos do art. 96 e do art. 94 da Lei n°4.320/64, respectivamente
Reconhecida a falha pelo Hospital que pretende, com a implantação do SIPER (Sistema
de Materiais Permanentes) e com o auxílio do Escritório de Representação do Ministério da Saúde no
RS, concluir o Inventário dos Bens Móveis ao término do exercício de 1996.
Mantemos arrolada a impropriedade e sugerimos a determinação constante no item 5. I. 15
desta Instrução.
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Desatualização dos Termos de Responsabilidade e falta de assinatura dos responsáveis
o em muitos deles, infringindo o item 7.13.3 da IN SEDAP 205/88, conforme exemplificação a seguir:
Serviço de Nutrição e Dietética, Seção de Internação Pediátrica, Serviço de Patologia Clínica, Seção
de Centro Cirúrgico — SR e UTL
O Hospital reconhece a impropriedade, informando que poucas chefias da área fim
aceitam assinar os relatórios, alegando a falta de chefias de direito e a diversidade de servidores que
manuseiam os materiais em diversos turnos.
Entendemos que, no momento em que o servidor aceitou o ônus da 'chefia de fato', o fez
incondicionalmente e de forma integral, assumindo a responsabilidade da chefia como um todo. Não há
como responsabilizar-se por um serviço e ao mesmo tempo isentar-se das conseqüências de seu fazimento
ou inexecução, nem tampouco eximir-se do cumprimento das formalidades legais conexas, decorrentes
da atividade que se está chefiando.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.16
desta Instrução.
Descumprimento das rotinas relativas à movimentação interna de bens (comunicação
por meio de memorando), em desacordo com o disposto no item 7.13.4 da IN SEDAP n°205/88.
O Hospital reconhece a impropriedade e insiste em justificá-la na dificuldade de 'manter a
disciplina, onde as chefias são sobrecarregadas'.
Acreditamos que o descumprimento reiterado das determinações das chefias,
especialmente aquelas que têm por objetivo estabelecer controles, acaba por sobrecarregá-las ainda
mais, posto que lhes retira instrumentos gerenciais muitas vezes necessários para avaliar e planejar as
atividades dos setores que lhes estão afetos.
Mantemos arrolada a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.17
desta Instrução.
Não-realização periódica de levantamentos e vistorias dos bens móveis em uso, tendo em
vista a sua classificação em ociosos, recuperáveis ou antieconômicos, conforme determina o art. 5° do
Decreto n°99.658/90 e item 7.1 e 2 da IN SEDAP n°205/88.
Nos esclarecimentos prestados pelo Hospital, os bens estão classificados em ociosos e
antieconômicos, não correspondendo à realidade encontrada pela Equipe de Auditoria, razão pela qual
mantemos a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.18 desta Instrução.
Guarda inadequada dos bens em desuso, abandonados em duas salas do hospital, sem
qualquer conservação e classificação, conforme demonstrado nas fotos de fls. 18 a 10.
Em suas justificativas, o Hospital informa que diante da dificuldade em classificar os bens
em ociosos, recuperáveis ou antieconômicos, formalizou processos de doação.
Entendemos que a solução encontrada pelo Órgão fere o disposto no art. 15 do Decreto n°
99.958/90, conforme apontado no item que segue.
Mantemos arrolada a impropriedade e sugerimos que seja determinada a medida
constante no item 5. I. 19 desta Instrução.
Formalização de processos de doação de 123 bens para Prefeituras Municipais
(Processos 33303.006215/96, 33303.007293/97 e 33303.007291/97) e 456 para a Secretaria Estadual
da Saúde e do Meio Ambiente (33303.007291/97), no valor de R$ 1.984,38 e R$ 6.394,71,
respectivamente, sem que tenha sido feita a classificação precisa dos mesmos impossibilitando a
verificação da adequabilidade da situação ao disposto no art. 15 do Decreto n° 99.958/90.
Em que pese a dificuldade enfrentada pelo Órgão nos últimos anos, entendemos que a
doação dos equipamentos da forma como está se realizando, além de contrária às normas legais, pouco
resolverá os problemas do Hospital nessa área e sequer irá liberar os espaços nobres que hoje servem de
depósito, isso porque, nenhum bem constante dos lotes de doação foi localizado naquelas salas pela
Equipe de Auditoria, pela Diretora Administrativa e outros servidores que acompanharam a vistoria in
loco.
Mantemos a impropriedade, sugerindo a determinação constante no item 5.1.18 desta
Instrução.
Os esclarecimentos apresentados pelo Escritório de Representação do Ministério da Saúde
no Rio Grande do Sul consistem, sucintamente, no seguinte:
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Pagamento de adicional de insalubridade correspondente ao grau médio para todos os
servidores do HMIPV, com base em laudos desatualizados, datados de 1982, contrariando o item 3 da
IN SEPLAN n° 02, de 12.07.89, DOU de 17.07.1989, e orientação deste Tribunal (Decisão n° 368/95,
Ata 35/95 — Plenário, DOU de 28.08.95).
Inexistência das Portarias de Concessão dos Adicionais de Insalubridade e das de
Localização dos servidores que a eles fazem jus, infringindo o disposto no art. 6° do Decreto n° 97.458,
de 15 de janeiro de 1989;
O Escritório de Representação do Ministério da Saúde no RS confirma a desatualização
dos laudos de concessão dos referidos adicionais, informando que tal situação não se restringe ao
HMIPV, mas atinge os 93 Postos do interior do Estado e os 13 Postos localizados na Capital.
Esclarece que foi providenciada a reestruturação do Serviço Médico de Pessoal, atividade
que conta atualmente com três Médicos do Trabalho, e afirma que a regularização da situação no
HMIPV será priorizada.
Em que pesem as medidas adotadas pelo Órgão, objetivando a regularização da situação,
mantemos arrolada a impropriedade, haja vista que o pagamento do adicional de insalubridade e
periculosidade deverá estar fundamentado em laudo atualizado, conforme determina o item 3 da IN
SEPLAN n° 02, de 12.07.89, DOU de 28.08.95 e diversas Decisões deste TCU (Ata 32/92, 2 0 Câmara,
Decisão 451, DOU de 17.09.92; Ata 08/95, Plenário, Decisão 68, DOU de 13.03.95;Ata 17/97, la
Câmara, Decisão 121, DOU de 09.06.97; Ata 35/95, Plenário, Decisão 368/95, DOU de 28.08.95, Ata
42/95, 1° Câmara, Decisão 286, DOU de 24.11.95 e Ata 59/95, Plenário, Decisão 678, DOU de
28.12.95) e entendemos oportuna a determinação das medias propostas nos itens 5.2.1 5.2.2 desta
Instrução.
Concessão e pagamento irregular de quintos com base no art 3 0 da Lei 8.911/94.
O Escritório confirma o pagamento irregular dos quintos com base na Lei n° 8.911/94 e
informa que para as situações apontadas já foi providenciada a correção e o recolhimento dos valores
pagos indevidamente. Enfatiza que em ambos os casos a concessão se deu de forma correta.
Reexaminando os processos de concessão, verificamos que, efetivamente, o ato
concessório inicial da Vantagem Pessoal está correto, havendo equívocos no momento de proceder à
correlação definições ou de comandar os pagamentos.
Mantemos arrolada a impropriedade, especificamente no que se refere ao pagamento
irregular, sugerindo a determinação constante no item 5.2.3 desta Instrução.
Inexistência de fiscalização permanente, por parte do setor de pessoal, relativa à
incidência ou não de acumulação de Cargos, comprovada pela desatualização das Declarações de
Acumulação de Cargos e Empregos, descumprindo o disposto no art 6° do Decreto n° 9Z 595/89 c/c o
art. 7 0 da Lei n° 8.027/90.
O responsável afirma que as situações de acúmulo de cargos, no Escritório de
Representação, estão desatualizadas desde 1992 e que não foi iniciada a regularização da situação tendo
em vista as informações de que o MARE estaria responsável pelo Programa de Regularização e que
emitiria relatórios contendo os nomes dos servidores que apresentassem indícios de acumulação ilícita.
Informa, ainda, ter executado um pré-projeto para a verificação dos acúmulos, concluindo
pela antieconomicidade de sua implantação, em face da iminência de se concretizar o projeto do MARE,
já em andamento em outros Estados.
Mantemos arrolada a impropriedade, entendendo oportuna a determinação constante no
item 5.2.4 desta Instrução.
Não realização de exames médicos semestrais pelos servidores que operam com Raios X,
conforme determina o parágrafo único do art 72 da Lei n°8.112/90.
O Escritório confirma a ocorrência apontada, esclarecendo já ter providenciado o
chamamento dos servidores para a realização dos exames.
Mantemos arrolada a impropriedade e entendemos oportuna a determinação constante no
item 5.2.5 desta Instrução.
Utilização de 436 servidores contratados pela Fundação de Gastroenterologia —
FUGAST, sem concurso público, pagos com recursos provenientes da produção do HMIPV (recursos
das AIH's e SIA/SUS), com fundamento no Convênio de Co-Gestão n° 74/95, celebrado entre o
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Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente, em 10.11.95, com vigência até
30.04.96, prorrogado pelo primeiro termo aditivo até 31.12.96 e pelo segundo termo aditivo até
15.06.97.
As justificativas do Escritório de Representação do Ministério da Saúde encontram-se nas
fls. 187 a 189, item VII, abaixo resumidas:
a alocação de recursos humanos estava prevista no Termos do Convênio, em face da
gravidade da situação em que se encontra o HMIPV;
o Convênio de co-gestão representa a conjugação de esforços no âmbito do Sistema
Único de Saúde, prevista na Lei n°8.080/90 (art. 4°, art. 5°, inciso III e art. 15, inciso II).
Mantemos a irregularidade, pelas razões expostas na análise das justificativas do DiretorGeral do Hospital, sugerindo a determinação constante no item 5.3 desta Instrução."
CONCLUSÃO
Finalizando sua instrução, a SECEX/RS propõe a juntada do presente processo às contas
do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas referentes ao exercício de 1997, para que, por ocasião da
análise das mesmas, seja avaliada a necessidade da aplicação da multa prevista no art. 220, inciso III do
Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de que seja determinado, desde já:
"5.1 ao HM1PV que:
5.1.1 - proceda à uniformização da jornada de trabalho dos servidores da área
administrativa, independente de pertencerem ao quadro do Ministério da Saúde ou ao Quadro da
Fundação de Gastroenterologia, uma vez que as condições a que se sujeitam quando da prestação de
serviços são idênticas;
5.1.2 - adote medidas para que os controles de freqüência reflitam a efetiva jornada de
trabalho dos servidores e o horário real em que esses se encontram à disposição do HMIPV;
5.1.3 - faça publicar qualquer modificação no edital pela mesma forma em que se deu a
divulgação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme dispõe o § 4° do art.
21 da Lei n°8.666/93;
5. 1.4 - estime a quantidade de bens a serem adquiridos em razão do consumo e utilização
prováveis, evitando o fracionamento de despesa e procedendo ao respectivo certame licitatório, nos
termos do art. 23, § 2°, art. 15, § 7°, inciso II e art. 2°, todos da Lei n° 8.666/93;
5.1.5 - faça anexar ao processo de licitação, por força do disposto no inciso XII do art. 38
da Lei n°8.666/90, os documentos a ela inerentes, tais como:
publicações legais relativas aos avisos (inciso III, art. 21, Lei n° 8.666/93) e
retificações (§ 4°, art. 21, Lei 8.666/93) de Editais, às inexigibilidades e dispensas de licitação (art. 26,
Lei n°8.666/93) e aos extratos de contratos e termos aditivos (parágrafo único, art. 61, Lei n°8.666/93);
consultas de preço visando a aferir a compatibilidade dos preços propostos com os de
mercado, conforme dispõem os artigos 43, inciso IV, da Lei n°8.666/93 e art. 6° do Decreto n° 449/92;
5.1.6 - dê eficácia aos contratos firmados, fazendo publicar os seus extratos, conforme
determina o parágrafo único do art. 61 da Lei n°8.666/93;
5. 1.7 - utilize as sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, quando
da inexecução total ou parcial do contrato, em substituição à inclusão, no Edital, de cláusula restritiva à
participação de licitante que tenha dado causa à rescisão de contratos anteriormente celebrados com o
Hospital, por infringir o § 1° do art. 3° da referida Lei;
5.1.8— atente para a necessidade da repetição dos convites quando não forem obtidas três
propostas válidas para o certame, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, devidamente justificadas no processo, cumprindo, rigorosamente, as
disposições do § 7° do art. 22 da Lei n° 8.666/93;
5.1.9 - efetue a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes
habilitados somente depois de transcorrido o prazo recursal ou após a desistência expressa de todos os
licitantes ao referido prazo, conforme determina o inciso III do art. 43 da Lei n° 8.666/93;
5.1.10 - cumpra os princípios básicos norteadores da licitação, em especial o da
vincula ção ao instrumento convocatório, respeitando o disposto no "caput" do art. 3°; no inciso II do art.
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40 e no "caput" do art. 41, todos da Lei n° 8.666/93, atentando para a obrigatoriedade da prestação de
garantia quando prevista no edital;
5.1.11 - providencie, imediatamente, o adimplemento das garantias acordadas com as
empresas LBF - Engenharia e Serviços Ltda. e ALIMENTUS Comércio e Serviços Alimentares Ltda.,
relativas aos processos n°33303.005871/95 e 33303.005755/94, respectivamente;
5. I. 12 - proceda à classificação das propostas de todos os licitantes considerados
qualificados, por ordem crescente de preços, em observância ao disposto no ,¢ 3° do art. 45 da Lei n°
8.666/93;
5.1.13 - defina adequadamente o objeto a ser licitado, inclusive quanto a quantitativos,
não permitindo apenas a inclusão de limite máximo de serviços a serem contratados, em face da vedação
constante no sç 4° do art. 7° da Lei n°8.666/93;
5.1.14 - dispense a licitação com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666/93,
somente quando atendidos os três pressupostos ali exigidos, cuidando, ainda, que a situação adversa,
dada como de emergência, não tenha tido origem, total ou parcialmente, na falta de planejamento, nem
possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa do agente público (Dec. TCU 347/94 - Ata 22, Plenário,
TC 009.248/94-3, DOU de 21.06.94), evitando a dispensa indevida de licitação, caracterizada como
crime no art. 89 da referida Lei;
5.1.15 - proceda à realização do Inventário Anual dos Bens Móveis, nos termos do item
8.1 da IN SEDAP n°205/88 e providencie os registros analíticos de todos os bens de caráter permanente,
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e administração, nos termos do art. 96 da Lei n° 4.320/64,
respectivamente;
5. I. 16 - atualize os termos de responsabilidade dos bens móveis, providenciando a sua
assinatura pela "chefia de fato", ou adote como sistemática, enquanto perdurar a inexistência de
estrutura formal naquele Hospital, a assinatura pelo próprio funcionário que deles se utiliza;
5.1.17 - faça cumprir as normas internas relativas à movimentação de bens, de forma a
permitir que o Departamento de Administração ou unidade equivalente tenha prévio conhecimento de
todo o equipamento ou material permanente a ser movimentado, dando cumprimento ao disposto no item
7.13.4 da IN SEDAP n° 205/88;
5.1.18 - realize, anualmente, o levantamento dos bens móveis em uso, classificando-os em
ociosos, recuperáveis ou antieconômicos, conforme determina o art. 5° do Decreto n° 99.658/90 e item
7.1 e 2 da IN SEDAP n° 205, providenciando, nos termos do citado Decreto, o reaproveitamento, a
movimentação, a alienação ou outra forma de desfazimento dos bens em desuso estocados no Hospital;
5.1.19 - providencie a guarda do material destinado à alienação, em conformidade com o
disposto no Decreto n° 99.658/90, impedindo a deterioração de móveis, utensílios e demais equipamentos
estocados sem qualquer conservação e classificação.
5.2. - ao Escritório Regional do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul que:
5.2.1 - mantenha atualizados os laudos periciais para concessão de adicionais de
insalubridade e periculosidade conforme determina o item 3 da IN SEPLAN n° 02/89, DOU de 17.07.89
e orientação deste Tribunal (Ata 32/92, 2° Câmara, Decisão 451, DOU de 17.09.92; Ata 08/95, Plenário,
Decisão 68, DOU de 13.03.95 ; Ata 17/97, 1° Câmara, Decisão 121, DOU de 09.06.97; Ata 35/95,
Plenário, Decisão 368/95, DOU de 28.08.95, Ata 42/95, 1° Câmara, Decisão 286, DOU de 24.11.95 e
Ata 59/95, Plenário, Decisão 678, DOU de 28.12.95);
5.2.2 - proceda ao pagamento dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade somente à
vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional,
conforme dispõem os artigos 4° e 6° do Decreto n°97.458, de 15.01.89;
5.2.3 - revise os processos de concessão de quintos e décimos dos servidores lotados no
HMIPV, verificando especialmente a correção do enquadramento, quando da transformação das
funções, e a correspondência entre os valores pagos e a Vantagem Pessoal concedida;
5.2.4 - agilize junto ao MARE a obtenção dos relatórios necessários para a verificação
dos acúmulos ilícitos dos servidores do HMIPV e adote mecanismos permanentes de controle, dando
cumprimento ao disposto no art. 6° do Decreto n° 97.595/89 c/c o art. 7° da Lei n°8.027/90;
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5.2.5 — zele pelo cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 72 da Lei n°
8.112/90, submetendo os servidores que operam com Raio X a exames semestrais;
5.3 — seja estabelecido prazo de 120 dias ao Diretor Administrativo do HMIPV e ao Chefe
do Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul para que, conjuntamente,
adotem procedimentos para que a Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente proceda à alocação
dos recursos humanos previstos no Convênio de Co-Gestão n° 74/95, observando o disposto no "caput"
do art. 37 e seu inciso II, da Constituição Federal;
5.4 — seja comunicada ao Ministério da Saúde a determinação constante no item 5.3
supra, para fins de supervisão ministerial;"
É o Relatório.
VOTO
As ocorrências constantes do Relatório de Auditoria em exame foram objeto de audiência e,
após a apresentação das justificativas por parte dos respectivos responsáveis, minuciosamente analisadas
pela Unidade Técnica que, ao final, propôs a juntada do presente processo às contas do Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas — HMIPV. Por ocasião da análise e julgamento das mencionadas contas seria
discutida a aplicabilidade da multa prevista no art. 220, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal
Preliminarmente, peço vênia para discordar de tal encaminhamento pois entendo que, por
força do art. 43, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.443.92, a discussão acerca da aplicabilidade de
possíveis multas em razão de irregularidades constatadas durante processo de fiscalização deve ser
procedida quando da apreciação do mérito do respectivo processo e não nas contas da entidade.
No caso, parte das ocorrências registradas, ou foram justificadas, ou podem ser
classificadas como falhas formais parcialmente creditadas à inexistência de estrutura organizacional que
atinge o nosocômio.
Quanto às demais impropriedades, observo que a entidade já adotou prontamente medidas
saneadoras, bastando, portanto que sejam dirigidas ao Hospital Materno-Infantil as determinações
corretivas elaboradas pela Unidade Técnica, com pequenas correções de forma
Igual procedimento deve ser adotado quanto às ocorrências relativas ao então Escritório de
Representação, hoje Gerência Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul.
Por último, remanesce a questão da contratação de servidores, sem concurso público, por
parte da Fundação de Gastroenterologia — FUGAST, para preenchimento do quadro do hospital, paga com
recursos provenientes do SUS
A ocorrência, por sua complexidade, merece um histórico que a contextualize e permita um
encaminhamento acertado.
Em março de 1991, o Hospital foi cedido pelo então INAMPS à Fundação Faculdade
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre/MEC por intermédio de um convênio de cedência
objetivando a recomposição do quadro de pessoal e de funções gratificadas e alocação de recursos para
investimento e custeio.
Inobstante o citado convênio de cedência, a redução do quadro de pessoal se acentuou,
passando de 1.726 servidores em 1985 para 1.063 em 1991 e 864 em 1994.
A contratação de bolsistas foi utilizada para complementar o quadro de recursos humanos,
utilizando-se, à época, cerca de 345 estagiários, até que a precariedade intrínseca de tal solução forçou a
adoção de novas medidas.
Nesse meio tempo, em julho de 1995, o Ministério da Saúde assumiu novamente o Hospital
e, em novembro de 1995, foi celebrado o Convênio de Co-Gestão entre o Ministério da Saúde e a
Secretaria Estadual de Saúde e Meio Ambiente
Vale ressaltar que os últimos concursos públicos realizados para a contratação de pessoal
para o Hospital datam de 1978 (todas as categorias) e 1985 (somente para auxiliar de enfermagem),
embora constem dos autos expedientes do Hospital dirigidos ao Ministério da Saúde solicitando a adoção
de providências com vistas à realização do concurso público que resolveria a situação.
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Atualmente, o Hospital conta com 691 servidores do Ministério da Saúde lotados no
HMIPV, 63 médicos residentes, 56 estagiários (Convênio Centro de Integração Empresa-Escola) e 436
funcionários contratados mediante o convênio de co-gestão.
Não há cargos em comissão ou funções comissionadas desde março de 1991, estando
cinqüenta servidores desempenhando as incumbências gerenciais, administrativas e de controle, sem a
respectiva designação institucional, incluindo-se nessa situação o Diretor-Geral.
Segundo a Unidade Técnica, a função reservada ao HMIPV junto à comunidade gaúcha é
da mais alta relevância, desenvolvendo atividades na área de ensino, pesquisa, educação para a saúde e
reabilitação fisica, psíquica e social, e atuando também como centro de referência para gestações de alto
risco.
Registro, ainda, que o convênio em questão agora vigora sob o número 177/98 (DOU n°
35, de 19.02.1998 - Seção III, pg.38), com vigência prevista até 31.12.1998.
Como se pode observar, as anomalias na área de pessoal observadas no Hospital vem se
prolongando há vários exercícios, sem que as mudanças de vinculação ministerial tenham logrado resolver,
de maneira satisfatória, o problema. Por sua vez, as medidas gerenciais adotadas pela Administração,
incluindo o convênio de co-gestão em questão, se revestem de grande precariedade jurídica.
Embora não se possa deixar de levar em consideração a importância das atividades
desenvolvidas pelo nosocômio para a população, a contratação de mão-de-obra, por via indireta, mediante
celebração de convênio infringe o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, havendo farta
jurisprudência deste Tribunal nesse sentido.
Com efeito, a Súmula n° 097 deste Tribunal dispõe que:
"Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 30 da Lei n° 5.645. de
10.12.70 (Decreto-lei n° 200, de 25.02.67, art. 10, §§ 70 e 8 °), não se admite, a partir da data da
publicação do ato de implantação do novo Plano de Classificação e Retribuição de Cargos do Serviço
Civil da União e das autarquias, a utilização de serviços de pessoal, mediante convênios, contratos ou
outros instrumentos, celebrados com Fundações ou quaisquer entidades públicas ou privadas, para o
desempenho de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo referido Plano."
Assim a única alternativa para deliberação desta Corte de Contas deve ser a de determinar
ao Diretor da Entidade que adote providências com vistas a regularizar a situação de contrafação indireta
de pessoal por intermédio do Convênio de Co-Gestão n° 177/98, ante o disposto no art. 37, inciso II da
Constituição Federal.
Por último o Tribunal de Contas do Estado deve ser notificado acerca das contratações em
questão, para a adoção, se for o caso, das providências que julgue cabíveis.
Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves d Souza, em 21 de outubro
de 1998
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1.Processo n°: TC 625.132/97-1
2.Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
3.Responsáveis: Alfredo Floro Cantalice Neto e Cláudio Vitorio Rymsza
4.Entidade: Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RS
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1.determinar ao Diretor-Geral do Hospital Materno Infantil Presidente-Vargas que:
8.1.1. adote providências com vistas a regularizar a situação de contratação indireta de pessoal,
mediante o Convênio de Co-Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde e Meio Ambiente, ante
o disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal;
8.1.2. adote medidas para que os controles de freqüência reflitam a efetiva jornada de trabalho dos
servidores e o horário real em que esses se encontram à disposição do HMIPV;
8.1.3. faça publicar qualquer modificação no edital pela mesma forma em que se deu a divulgação do
texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas, conforme dispõe o § 4° do art. 21 da Lei n° 8.666/93;
8.1.4. estime a quantidade de bens a serem adquiridos em razão do consumo e utilização prováveis,
dando assim cumprimento aos termos do art. 23, § 2'; art. 15, § 7°, inciso II e art. 2°, todos da Lei n°
8.666/93;
8.1.5. faça anexar ao processo de licitação, por força do disposto no inciso XII do art. 38 da Lei n°
8.666/93, as publicações legais relativas aos avisos (inciso III, art. 21, Lei n° 8.666/93) e retificações (§ 4°,
art. 21, Lei 8.666/93) de Editais, às inexigibilidades e dispensas de licitação (art. 26, Lei n° 8.666/93) e
aos extratos de contratos e termos aditivos (parágrafo único, art. 61, Lei n° 8.666/93) e as consultas de
preço visando a aferir a compatibilidade dos preços propostos com os de mercado, conforme dispõem os
artigos 43, inciso IV, da Lei n° 8.666/93;
8.1.6. efetue a publicação dos extratos dos contratos firmados, conforme determina o parágrafo único
do art. 61 da Lei n° 8.666/93;
8.1.7. se abstenha de incluir cláusula restritiva à participação de licitante que tenha dado causa à
rescisão de contratos anteriormente celebrados com o Hospital, ante o que dispõe o § 1° do art. 3° da Lei
8.666/93;
8.1.8. atente para a necessidade da repetição dos convites quando não forem obtidas três propostas
válidas para o certame, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos
convidados, devendo essas circunstâncias estarem devidamente justificadas no processo, nos termos do §
7° do art. 22 da Lei n° 8.666/93;
8.1.9. somente efetue a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados
depois de transcorrido o prazo recursal ou após a desistência expressa de todos os licitantes ao referido
prazo, conforme determina o inciso III do art. 43 da Lei n° 8.666/93;
8.1.10. observe o disposto no "caput" do art. 3° e no "caput" do art. 41, todos da Lei n° 8.666/93,
atentando para a vinculação ao instrumento convocatório quanto à obrigatoriedade da prestação de
garantia quando prevista no edital;
8.1.11. providencie, imediatamente, se ainda não o fez, o adimplemento das garantias acordadas em
relação aos contratos em vigor;
8.1.12. proceda à classificação das propostas de todos os licitantes considerados qualificados, por
ordem crescente de preços, em observância ao disposto no § 3° do art. 45 da Lei n° 8.666/93;
8.1.13. defina adequadamente o objeto a ser licitado, inclusive quanto a quantitativos, não permitindo
apenas a inclusão de limite máximo de serviços a serem contratados, em face da vedação constante no §
4° do art. 7° da Lei n° 8.666/93;
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8.1.14. adote providências objetivando a melhoria do processo de planejamento de compras, evitando
que dispensas de licitação fundamentadas no art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 sejam motivadas por
falhas no sistema de compras;
8.1.15. proceda à realização do Inventário Anual dos Bens Móveis, nos termos do item 8.1 da IN
SEDAP n° 205/88 e providencie os registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos Agentes
Responsáveis pela sua guarda e administração, nos termos do art. 96 da Lei n° 4.320/64, respectivamente;
8.1.16. atualize os termos de responsabilidade dos bens móveis, providenciando a sua assinatura pela
"chefia de fato", ou adote como sistemática, enquanto perdurar a inexistência de estrutura formal naquele
Hospital, a assinatura pelo próprio funcionário que deles se utiliza;
8.1.17. faça cumprir as normas internas relativas à movimentação de bens, de forma a permitir que o
Departamento de Administração ou unidade equivalente tenha prévio conhecimento de todo o
equipamento ou material permanente a ser movimentado, dando cumprimento ao disposto no item 7.13.4
da IN SEDAP n° 205/88;
8.1.18. realize, anualmente, o levantamento dos bens móveis em uso, classificando-os em ociosos,
recuperáveis ou antieconômicos, conforme determina o art. 5 0 do Decreto n° 99.658/90 e item 7.1 e 2 da
IN SEDAP n° 205/88, providenciando, nos termos do citado Decreto, o reaproveitamento, a
movimentação, a alienação ou outra forma de desfazimento dos bens em desuso estocados no Hospital;
8.1.19. providencie a guarda do material destinado à alienação, em conformidade com o disposto no
Decreto n° 99.658/90, impedindo a deterioração de móveis, utensílios e demais equipamentos estocados
sem qualquer conservação e classificação.
8.2. determinar ao Gerente Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul que:
8.2.1. mantenha atualizados os laudos periciais para concessão de adicionais de insalubridade e
periculosidade conforme determina o item 3 da IN SEPLAN n° 02/89, DOU de 17.07.89 e orientação
deste Tribunal (Ata 32/92, 2 Câmara, Decisão 451, DOU de 17.09.92; Ata 08/95, Plenário, Decisão 68,
DOU de 13.03.95;Ata 17/97, i a Câmara, Decisão 121, DOU de 09.06.97; Ata 35/95, Plenário, Decisão
368/95, DOU de 28.08.95, Ata 42/95, i a Câmara, Decisão 286, DOU de 24.11.95 e Ata 59/95, Plenário,
Decisão 678, DOU de 28.12.95);
8.2.2. somente proceda ao pagamento dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade à vista de
portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, conforme
dispõem os artigos 4° e 6° do Decreto n°97.458, de 15.01.89;
8.2.3. revise os processos de concessão de quintos e décimos dos servidores lotados no HMIPV,
verificando especialmente a correção do enquadramento, quando da transformação das funções, e a
correspondência entre os valores pagos e a Vantagem Pessoal concedida;
8.2.4. adote providências junto ao MARE visando a obtenção dos relatórios necessários para a
verificação dos acúmulos ilícitos dos servidores do HMIPV e adote mecanismos permanentes de controle,
dando cumprimento ao disposto no art. 6° do Decreto n° 97.595/89 c/c o art. 7 0 da Lei n° 8.027/90;
8.2.5. zele pelo cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 72 da Lei n° 8.112/90,
submetendo os servidores que operam com Raio X a exames semestrais;
8.3.cientificar o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acerca da contratação de pessoal
por intermédio da Fundação de Gastroenterologia — FUGAST para o Convênio de Co-Gestão celebrado
entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul,
para, se for o caso, adotar as providências que entender cabíveis, enviando-lhe cópia da presente Decisão,
Relatório e Voto;
8.4.encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram ao
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde para fins da supervisão ministerial a que alude o Decreto-lei n°
200/67;
8.5. Determinar à SECEX/RS que verifique o cumprimento das determinações constantes desta
Decisão nas próximas contas do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e da Gerência Estadual do
Ministério da Sáude no Rio Grande do Sul;
8.6.juntar o presente processo às contas da entidade relativas ao exercício de 1997;
9. Ata n° 43/98 - Plenário.
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10. Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha; / Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

HUMB RTO GUIMARÃES SI TO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n° 005.863/98-8
NATUREZA: Acompanhamento - Programa Nacional de
Desestatização. Rede Ferroviária Federal S.A - Malha Paulista
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES - Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
RESPONSÁVEL: André Pinheiro de Lara Rezende (Presidente do
BNDES)

EMENTA: Acompanhamento do processo de desestatização da Malha
Paulista - Rede Ferroviária Federal S.A. Inclusão da concessão de
ponte rodoferroviária associada à desestatização da referida Malha em
data posterior à publicação do edital de privatização. Preço mínimo
inalterado. Previsão de definição do valor de pedágio para momento
posterior ao leilão. Inobservância das normas legais que regem a
matéria. Determinações.

Adoto como relatório a instrução da 3' Divisão Técnica da 9' SECEX (fls. 151/157):
"Cuidam os autos do processo de desestatização da Rede ferroviária Federal S.A.
RFFSA, incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND pelo Decreto n° 473, de 10.03.92,
concernente à privatização da Malha Paulista.
Para fins da privatização, inicialmente o sistema ferroviário operado pela RFFSA
foi dividido em seis malhas: Malha Sul, Malha Teresa Cristina, Malha Centro-Leste, Malha Nordeste,
Malha Oeste e Malha Sudeste. Neste ano, a Ferrovia Paulista - FEPASA foi transferido para a União ao
longo do processo de renegociação da dívida do Banco do Estado de São Paulo - BANESPA. O Decreto
n° 2.502, de 18.02.98, autorizou a incorporação da FEPASA à RFFSA com a conseqüente extinção da
primeira. O conjunto de ativos operacionais incorporados pela RFFSA passou a ser designado de Malha
Paulista.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, designado
Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, lançou o Edital n° PND - 02/98/RFFSA objetivando,
mediante de leilão, licitar a concessão onerosa do serviço público de transporte ferroviário na Malha
Paulista, cumulada com o arrendamento de bens operacionais e a venda de bens de pequeno valor da
RFFSA vinculados à referida ferrovia. O Edital destaca, ainda, que a concessão abrange o transporte
ferroviário atualmente realizado pela RFFSA na Malha Paulista e o direito de a concessionária, a seu
critério e por sua conta e risco, sem no entanto obrigar-se a realizá-la, vir a executar obra pública para
construir e explorar o mesmo transporte no prolongamento da via permanente da Malha Paulista até o
Porto de Santos.
O preço mínimo contido no Edital para esse objeto foi de R$230.416.000,00
(duzentos e trinta milhões, quatrocentos e dezesseis mil reais), fixado pela Resolução CND n° 08/98, de
25.06.98, do Conselho Nacional de Desestatização - CND. Devido a inclusão de outros bens
operacionais no objeto de desestatização, notadamente mais 53 Km de via permanente, em 12.10.98,
mediante a Resolução CND n° 10 (f1.30), foi revisto o preço mínimo para a Malha Paulista fixado no
Edital, sendo tal decisão objeto do Comunicado Relevante n° 2/98/RFFSA (fis. 17/19) O novo valor
passou a ser de R$233.378.000,00 (duzentos e trinta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil reais).
Durante inspeção deste Tribunal na Malha Paulista, autorizada pelo MinistroRelator Humberto Guimarães Souto, no despacho de 11. 127, a equipe de auditoria tomou conhecimento
do Comunicado Relevante n° 6/98/RFFSA (f1s. 145/ 147) alterando substancialmente o objeto do Edital
PND n° 2/98/RFFSA. O Comunicado acrescentou ao objeto a exploração, pelo novo concessionário, do
modal rodoviário da PONTE RODOFERROVIÁRIA sobre o Rio Paraná.
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOS \ DOCS:00586398
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A PONTE RODOFERRO VIÁRIA sobre o Rio Paraná, que une o Estado de São
6.
Paulo ao Estado do Mato Grosso do Sul, tem 2.600 m (metros) de extensão, aos quais se somam 1.170 m
de viadutos de acesso. A ponte foi construída em dois níveis. O nível inferior abriga a ferrovia e o
superior o tabuleiro rodoviário de 17,40 m de largura. Dados obtidos na Malha Paulista indicam que o
tráfego médio na ponte, nos dias 17 e 18.07.98, perfizeram 1.500 veículo/dia/sentido. Já no trecho fales
a Santa Fé do Sul, próximo à ponte, a média registrada nos dias 19 e 20.08.98 foi de 2.070
veículo/dia/sentido. Observa-se que a aludida ponte foi inaugurada recentemente e já atinge, segundo
informações verbais obtidas na .Malha Paulista, tráfego estimado para ser alcançado após dois anos de
sua inauguração.
Deve ser enfatizado que, de acordo com o supra comunicado, a concessionária
poderá cobrar, dos usuários do modal rodoviário da PONTE RODOFERROVIÁRIA, pedágio
previamente aprovado pelo poder concede nte (União Federal, por intermédio do Ministério dos
Transportes), que constituirá receita operacional da exploração deste modal, destinada a cobrir custos
de administração, arrecadação do pedágio, controle de cargas sobre eixo e manutenção do modal, bem
como amortizar os investimentos adicionais previstos na Cláusula Nona da Minuta do Contrato de
Concessão (anexo do Edital).
Ressalte-se que a inclusão da exploração do modal rodoviário da PONTE
RODOFERROVIÁRIA não acarretou alteração no preço mínimo fixado para a desestatização da Malha
Paulista e, ainda, não nos parece razoável que a exploração da concessão de modal rodoviário seja
atividade associada à exploração do transporte ferroviário (Volume III).
Por intermédio de contatos telefônicos junto ao BNDES e ao Ministério dos
Transportes, fomos informados que a justificativa para inclusão da PONTE RODOFERRO VIÁRIA
fundamenta-se na dificuldade de ratear-se os custos de manutenção e de investimentos a serem exigidos
ao longo do tempo. Tal fundamentação não é aceitável, haja vista o seguinte: se o leilão de privatização
tivesse ocorrido em 09.09.98, conforme previsto inicialmente no Edital, a concessão da ponte teria que
ser efetuada à parte, em outro momento, o que aumentaria sensivelmente a competitividade, acudindo
maior número de interessados; os custos de manutenção podem ser rateados sem dificuldade entre o
modal ferroviário e o rodoviário, bastando considerar os esforços de carga resultantes dos tráfegos de
cada modal, proporcionalmente. A facilidade de implementar esta segunda possibilidade foi
contemplada no Comunicado Relevante n° 6/98/RFFSA quando acrescenta à Cláusula Sétima da Minuta
do Contrato de Concessão o Parágrafo 6° que obriga a concessionária a contabilizar em contas distintas
as receitas, os custos e os investimentos relativos a cada modal da PONTE RODOFERROVIÁRIA,
distribuindo os custos comuns referentes à manutenção da estrutura da ponte proporcionalmente entre o
modal ferroviário e o modal rodoviário.
ASPECTOS LEGAIS ASSOCIADOS
OBRAS RODOVIÁRIAS

ÀS CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE

O instituto da concessão de serviços públicos está disciplinado em nossa Carta
Magna pelo art. 175, o qual dispõe: "Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o
regime de concessão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos".
O aludido artigo foi regulamentado por meio das Leis 8.987, de 13.02.95 e 9.074,
de 07.07.95. Essa última lei - 9.074/95 - define em seu art. I° que o serviço de vias federais, precedidos
ou não de obras públicas, sujeitam-se ao regime de concessão, ou quando couber, de permissão, nos
termos da Lei 8.987/95.
Deste modo, impõe-se analisar a concessão da ponte rodoviária em tela à luz dos
ditames da Lei 8.987/95.
Inicialmente, cumpre registrar que a Lei 8.987/95 discrimina, dentre outras
questões relevantes, a política tarifária, os critérios de licitações aplicáveis e as cláusulas essenciais de
um contrato de concessão e as aplicáveis ao edital de licitação.
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No que tange à política tarifária, o art. 9° da mencionada lei estabelece que .•
0
"Art. 9 A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no
contrato. "(grifo nosso)
Sobre o tema, o comunicado relevante N° 06/98/RFFSA (fih. 145/ 147) incorpora
em uma das cláusulas do edital de privatização o seguinte texto:
Item 2.5, em seu final: Inclui-se o seguinte texto: "A CONCESSIONÁRIA, para cobertura
das despesas de manutenção do modal rodoviário da PONTE RODOFERROVIÁRIA, poderá cobrar
pedágio, previamente aprovado pela CONCEDENTE, obedecidas as normas legais sobre a matéria, em
particular as diretrizes traçadas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -- DNER, sem que
caracterize receita alternativa, devendo corresponder à recuperação dos custos operacionais, incluindo
manutenção, arrecadação do pedágio e controle de cargas de eixos, obedecidas as seguintes diretrizes:
os investimentos adicionais necessários à operação da PONTE RODOFERROVIÁRIA e à
cobrança de pedágio deverão ser amortizados pelo pedágio a ser arrecadado dos usuários;
os custos comuns, referentes à manutenção da estrutura da PONTE
RODOFERROVIÁRIA, deverão ser compartilhados proporcionalmente entre o modal ferroviário e o
modal rodoviário." (grifos nossos)
Sob nosso entendimento, o texto incluído no edital afronta o prefalado art. 9 0 da
Lei 8.987/95, ao deixar a definição do valor do pedágio para um momento posterior ao leilão,
diferentemente do que ocorreu no caso da concessão ferroviária, em que o Edital apresenta os níveis
máximos de tarifas que podem ser praticados pelo concessionário. O contrato de concessão apresenta
cláusula no qual a concessionária manifesta sua concordância em praticar, no máximo, as tarifas
indicadas no anexo do contrato.
Cumpre destacar que afixação do pedágio considerando tão somente a cobertura
de custos se apresenta como de difícil implementação, ainda mais em uma ponte recém inaugurada como
esta, com tráfego significativo, conforme já mencionado, e onde os custos de manutenção nos primeiros
anos devem ser reduzidos. Necessariamente, a arrecadação do pedágio gera uma receita para o
concessionário em ritmo diferente dos dispêndios associados com os custos operacionais, o que lhe
proporcionará saldos de caixa e, portanto, a possibilidade de ter lucro com o negócio. Haveria
necessidade de revisões de pedágio praticamente a cada mês caso, efetivamente, fosse adotada a
premissa de que o valor arrecadado seria tão somente o suficiente para recuperar os custos.
Para embasar a premissa de que a arrecadação somente serviria para recuperar
custos, a minuta do contrato de concessão (Volume III) prevê em sua cláusula oitava, subcláusula 8.2
que a qualquer momento poderá haver uma revisão no valor do pedágio de sorte a propiciar que a sua
arrecadação seja feita no montante equivalente aos custos operacionais da citada ponte. Tal fato exigiria
um esforço de fiscalização muito significativo, praticamente constante, a fim de evitar que o
concessionário se aproprie de receita maior que os custos.
Essa modalidade de fixação de pedágio, teoricamente sem lucro para o
concessionário, não está prevista na legislação, pois é sabido que ninguém se disporia a prestar um
serviço público sem remuneração, como induz o texto do comunicado relevante.
Esta premissa de que a concessão não ensejaria lucro para o concessionário, sob
nosso entendimento equivocada, conduziu à não alteração do preço mínimo fixado pelo Conselho
Nacional de Desestatização para a Malha Paulista. Ou seja, considerou-se que esta concessão
rodoviária não tem valor.
Em relação a essa questão, o art. 17 da Lei 8.666/93 determina, nos casos de
alienação de bens públicos, a prévia avaliação. Sendo a concessão um bem público intangível, não
poderia deixar de ser avaliado previamente ao leilão de alienação. No mesmo sentido, a Lei 9.491, de
09.09.97, que "Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n°
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências" estabelece em seu art. 11 a necessidade de
constar do Edital o critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de avaliação.
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Em casos como esse, é fundamental a apresentação de um fluxo de caixa futuro
22.
discriminando receitas e custos estimados durante todo o período de concessão. Tal fluxo de caixa
deveria ser incorporado àquele já elaborado pelos consultores contratados pelo BNDES para a
privatização da malha paulista da RFFSA, uma vez que tanto a concessão ferroviária quanto a
rodoviária farão parte da mesma oferta durante o leilão de privatização. A partir desse novo fluxo de
caixa seria possível avaliar efetivamente o impacto dessa concessão rodoviária sobre o preço mínimo da
malha paulista da RFFSA.
DO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES AO TCU
No exame das concessões de serviço públicos, a fiscalização do Tribunal de
23.
Contas da União está regulamentada pela Instrução Normativa n° 10, de 22. 11.95. Essa instrução
normativa determina em seu art. 40 que o poder concedente deva encaminhar ao Tribunal, 30 dias antes
da publicação do Edital, as seguintes informações:
"Exame da viabilidade da concessão ou da permissão:
estudos da viabilidade técnica e econômica do empreendimento, com informações sobre
o seu objeto, área e prazo de concessão ou de permissão, bem como sobre as eventuais fontes de receitas
alternativas, complementares, acessórias e as provenientes de projetos associados; (grifo nosso)
estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já
efetuados, vinculados à outorga, de utilidade para a licitação, realizados ou autorizados pelo órgão ou
pela entidade federal concedente, quando houver;"
Tais documentos até a presente data não foram encaminhados para o Tribunal,
24.
havendo portanto descumprimento da aludida instrução normativa. Caso esses estudos não sejam
encaminhados previamente à licitação, esta Corte de Contas teria dificuldades em acompanhar a
concessão em tela, notadamente no que tange ao efetivo cumprimento por parte do concessionário das
obras necessárias para a adequada preservação do bem público objeto da concessão e da modicidade
tarifária consubstanciada na cobrança de um pedágio adequado, nos termos preconizados pelo art. 9° da
Lei 8.987/95.
CONCLUSÃO
Entendemos que, tendo em vista a necessidade de serem sanadas as
25.
irregularidades detectadas, seria prudente que o Tribunal determinasse ao gestor do processo de
desestatização - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - a adoção de
medidas corretivas, no menor prazo possível, para que não haja necessidade de novo adiamento no
leilão da Malha Paulista da RFFSA.
Entendemos que, consoante determinação do art. 17 da Lei 8.666/93 c/c os art. 11
26.
e 18, inciso VIII, da Lei 9491/97, devam ser encaminhado ao Tribunal novo fluxo de caixa da malha
paulista, desta feita incorporando as receitas e custos associados à concessão rodoviária recentemente
incluída no objeto de venda. A partir daí poderá esta Corte de Contas avaliar os impactos dessa
inclusão no preço mínimo anteriormente fixado durante a análise do quarto estágio da privatização da
Malha Paulista, conforme dispõe a Instrução Normativa n°07/98.
Igualmente, entendemos imperiosa a remessa dos documentos aludidos na
27.
Instrução Normativa N° 10/95, referentes aos estudos associados à concessão rodoviária incluída no
objeto de venda da Malha Paulista pelo Comunicado Relevante N° 06/98/RFFSA (Jh. 145/147).
Em caso de dificuldades para a regularização do feito com adoção dessas
28.
medidas, entendemos que para não propiciar novo adiamento do leilão, o BNDES poderia retirar essa
concessão do objeto de venda da Malha Paulista.
Assim, na forma proposta, não haveria motivos para novo adiamento. Entendemos
29.
que a situação financeira por que passa a Malha torna importante que a desestatização ocorra no dia
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10 de novembro, data atualmente fixada para o leilão. Ademais, as medidas a seguir propostas, se
executadas rapidamente, não trariam empecilhos para a realização do leilão.
Ante todo o exposto, nos termos do parágrafo único do Art. 4 0 da IN TCU n° 07/94,
propomos o encaminhamento urgente dos autos à consideração do Exmo. Sr. Ministro-Relator Humberto
Guimarães Souto, sugerindo que, tendo em vista a competência do Tribunal fundamentada nos arts. I°
(incisos II e IV e § 1°), 5°e 41 da Lei n° 8.443 de 16.07.92:
seja determinado ao BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de
Desestatização, que:
inclua no edital de alienação PND 02/98/RFFSA o valor de referência do pedágio
rodoviário da PONTE RODOFERROVIÁRIA sobre o Rio Paraná, consoante o disposto no art. 9° da Lei
8.987/95 e realize novas estimativas de preço mínimo referente à Malha Paulista e à concessão
rodoviária, nos termos do comunicado relevante n° 6/98, incorporando no fluxo de caixa projetado pelos
serviços "A" e "B" as receitas, os custos operacionais e os investimentos referentes à ponte rodoviária,
encaminhando os valores obtidos para deliberação do CND ou exclua a concessão da ponte rodoviária
do objeto de venda associado à Malha Paulista da RFFSA;
- encaminhe ao Tribunal, consoante o disposto no art. 18, inciso VIII, da Lei 9491/97:
no prazo de três dias úteis, os documentos referentes ao primeiro estágio da Instrução
Normativa TCU N° 10/95 associados à exploração do modal rodoviário da Ponte rodoferroviária de que
trata o Comunicado Relevante N° 06/98/RFFSA;
no prazo de 5 dias, todos os estudos realizados em atendimento ao item 1.1 desta
Decisão;
seja dado conhecimento desta decisão ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização (CND)."
É o Relatório.
VOTO
Como visto no Relatório que precede esse Voto, o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, por intermédio do Comunicado Relevante n° 06/98/RFFSA - Malha
Paulista, procedeu a alterações no Edital n° PND 02/98/RFFSA, de forma a incluir no escopo da
desestatização da Malha Paulista (antiga FEPASA) concessão associada da exploração do modal
rodoviário da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná.
Todavia, mesmo diante dessa inserção, o preço mínimo fixado no aludido edital de
privatização permaneceu inalterado, ou seja, R$ 233.378.000,00 (duzentos e trinta e três milhões,
trezentes e setenta e oito mil reais).
Esse procedimento levou a 9' SECEX a submeter os autos à consideração deste Relator,
tendo em vista que até o presente momento não deu entrada naquela Unidade Técnica qualquer
documento ou estudo que denote a avaliação do impacto do acréscimo desse novo bem operacional no
objeto original da desestatização da Malha Paulista.
Nos termos do art. 18, VIII, da Lei n° 9.491/97, a documentação relativa aos processos de
desestatização deverá ser submetida à apreciação deste Tribunal.
Seria o caso, então, de o órgão remeter a esta Corte os estudos (avaliação econômicofinanceira) que sustentaram a decisão de não alterar o preço antes fixado, especialmente em vista do
disposto no art. 11, alínea "g", da mesma Lei n° 9.491/97.
Da mesma forma, o BNDES deve encaminhar a esta Corte os elementos atinentes ao 1°
estágio da IN n° 10/95, de maneira que o Tribunal possa avaliar a viabilidade da concessão do modal
rodoviário em questão.
Por outro lado, como também salientou a 9' SECEX, o referido Comunicado Relevante,
especificou a definição dos valores correspondentes ao pedágio do modal rodoviário da ponte
rodoferroviária para um momento posterior ao leilão.
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Consoante os termos do art. 9° da Lei n° 8.987/95, alterada pela Lei n° 9.648/98, que
dispõe acerca das concessões e permissões de serviços públicos, "a tarifa do serviço do serviço público
concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pela regras de
revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato".
Portanto, para que esse dispositivo seja observado se faz necessário apresentar no edital, o
valor de referência do pedágio rodoviário da ponte , como sugerido pela Unidade Técnica, até mesmo
para que se possa calcular o impacto e, conseqüentemente, o aumento que deveria sofrer o preço mínimo
estabelecido antes do Comunicado Relevante n° 06/98, que mandou incluir, na desestatização da Malha
Paulista, a concessão da exploração de trafego rodoviário na ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná,
pois, de simples estudos realizados por nossa Unidade Técnica (9' SECEX), levando-se em consideração
a estatística referente a apenas dois dias de fluxo na ponte, constatou-se a passagem de aproximadamente
4.000 mil veículos, grandes e pequenos, em ambos os sentidos, que, calculados a preços equivalentes aos
mais baixos do País e projetados ao longo da concessão, somariam, a valor presente, aproximadamente
quase um terço do valor estipulado para o preço mínimo da Malha Paulista.
Por esses motivos, Voto no sentido de que o Tribunal adote a decisão que submeto ao
descortino deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministr Luciano Brand:
1998.

HUMBE TO GUIMARÃE SOUTO
Ministro-Relator
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1.Processo TC n°: 005.863/98-8
2.Classe de Assunto: V - Acompanhamento do processo de desestatização da Malha Paulista - Rede
Ferroviária Federal S.A
3.Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
4. Responsável: André Pinheiro de Lara Rezende (Presidente do BNDES)
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: 9a SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. Determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na qualidade
de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, que, tendo em vista os termos do Comunicado Relevante
n° 06/98/RFFSA, publicado no Diário Oficial da União de 02.10.98, adote as seguintes medidas:
8.1.1. nos termos do art. 18, VIII, da Lei n° 9.491/97, encaminhe a este Tribunal, no prazo de 05
(cinco) dias:
os estudos de avaliação econômico-financeira referente à concessão do modal rodoviário da ponte
sobre o Rio Paraná, de forma que somente após o pronunciamento deste Tribunal acerca da referida
documentação possa a concessão do mencionado modal rodoviário ser associada à desestatização da
Malha Paulista;
os elementos correspondentes ao primeiro estágio da IN n° 10/95, referentes à concessão da
exploração do modal rodoviário de que trata o Comunicado Relevante n° 06/98/RFFSA;
8.1..2. inclua no edital de alienação PND n° 02/98/RFFSA o valor de referência do pedágio
rodoviário da ponte rodoviária sobre o Rio Paraná, de maneira a dar cumprimento ao art. 9° da Lei n°
8.987/95, alterada pela Lei n° 9.648/98; e
8.2. determinar à Secretaria das Sessões que encaminhe ao Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, mediante fax, dada a urgência da matéria, cópia desta
Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentaram, para que aquela autoridade tome ciência dos
motivos que ensejaram esta deliberação.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOM RO SANTOS
Presidente
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GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC 006.392/97-0, c/ 06 volumes
Natureza: Acompanhamento de processo administrativo disciplinar
Entidade - Banco Central do Brasil

•

Ementa:

- Acompanhamento de processos administrativos disciplinares. Realização
de operações de compra e venda de Opções Referenciadas em Ouro, a
preços alheios à realidade de mercado, em nome do Banco Central.
Recebimento de comissões pagas por instituições financeiras estrangeiras.
Imputação de responsabilidades a servidores. Determinações. Juntada dos
autos às contas.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre acompanhamento de processos administrativos disciplinares,
instaurados por meio das Portarias BACEN n 2s 1787 e 1788, ambas de 17/04/1997, com objetivo de apurar
a responsabilidade dos servidores Nelson Monteiro Lopes e Augusto Edilson Serrão Macedo por
irregularidades, consubstanciadas no recebimento e pagamento de comissões relacionadas com operações de
compra e venda de opções referenciadas em ouro por preços superiores e inferiores, respectivamente, aos de
mercado, realizadas em nome do Banco Central do Brasil, que caracterizariam, em princípio, inobservância
do disposto no artigo 116, incisos II, III e IX, da Lei n 2 8.112/90, bem como no art. 117, incisos IX e XII do
mesmo diploma legal, e nos arts. 9 2, incisos I, III e X e 10, incisos I, IV, V e XII, e 11, caput, todos da Lei
n2 8.429/92 (fls. 02 e 04).
Nos termos dos Relatórios da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (fls. 503/540
e 635/675, vol. III), o fato que deu origem às apurações foi a notícia, por parte do New York Banking
Department, da existência de práticas questionáveis no Dresdner Kleinwort Bensons N.A. New York Dresdner, tendo como participe o Banco Central do Brasil.
Tais irregularidades, segundo ainda a Comissão de Processo Disciplinar, consistiram na
"cobrança irregular de comissões de corretagens em operações praticadas pela mesa de ouro desta autarquia,
através de contrato firmado entre o Dresdner Bank e a fictícia empresa de nacionalidade uruguaia Financial
Invest Trading - FIT havendo sido pagas a tal empresa comissões por operações do Banco Central do Brasil,
no período de março de 1995 até agosto de 1996. Foram, ainda, constatados fortes indícios acerca da
realização de operações, por conta deste Banco Central, a preços fora dos praticados à mesma época no
mercado de ouro, com ocorrência de prejuízos ao patrimônio público".
A referida Comissão, ao final, conclui pela responsabilidade dos servidores Nelson Monteiro
Lopes e Augusto Edilson Serrão Macedo.
A Analista, com a anuência do Sr. Secretário de Controle Externo em substituição, ao término
da instrução, propõe, que seja determinado, in verbis:
"a) ao Banco Central:
que adote as providências necessárias, inclusive instauração de Tomada de Contas
Especial, se for o caso, com vistas ao ressarcimento ao erário, na forma da lei, dos débitos que vierem a ser
apurados em decorrência das irregularidades praticadas pelos servidores Nelson Monteiro Lopes e Augusto
Edilson Serrão Macedo, apontadas nos Processos Administrativos Disciplinares PT 9700730222
PT 97007302227;
que informe a este Tribunal, na próxima prestação de contas, os resultados obtidos
relativos às ações implementadas (letra "a" supra) e, também, em relação às sanções cabíveis aplicadas aos
servidores acima nominados pela infringência ao disposto no art. 116, incisos II, III e IX; e no art. 117, incisos
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VI, IX e MI, da Lei 8.112/90; e no art. 9'; incisos I e II; no art. 10, incisos I e VI; e no art. 11, caput e incisos
I e III, todos da Lei 8.429/92, com exceção do inciso VI do art. 10 da Lei 8.429/92, no caso do Sr. Augusto
Edilson Serrão Macedo;
b) ajuntada do presente processo às próximas contas, para exame em conjunto e confronto".
O ilustre representante do Ministério Público junto a este Tribunal, às fls. 15, manifesta-se de
acordo com a proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório.

VOTO
Constatou-se, por meio dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que
os servidores Nelson Monteiro Lopes e Augusto Edilson Serrão Macedo, no exercício de cargo público,
perceberam vantagem econômica, a título de comissão, ocasionando prejuízo ao patrimônio público ao
realizarem operações financeiras consistentes na compra e venda de ativos a preços não condizentes com os
praticados no mercado.
Em face do exposto, acolho os pareceres, no essencial, e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

7 3 5 /98-TCU - Plenário

1. Processo n2 TC 006.392/97-0, c/06 volumes
2. Classe de Assunto: V - Acompanhamento de Processos Administrativos Disciplinares
3. Interessada: Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelas Portarias BACEN n 2s. 1787
e 1788, de 17/04/1997
4. Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: r SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Banco Central do Brasil que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência:
com fulcro no art. 8°, caput, da Lei n° 8.443/92, adote as providências necessárias, se ainda não o fez,
com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos e quantificação do dano ao
Erário decorrente das irregularidades relatadas nos autos dos processos administrativos disciplinares n 2s
PT9700730222 e PT97007302227;
informe a este Tribunal sobre as providências determinadas na alínea anterior;
8.2. determinar ajuntada dos presentes autos às contas do Banco Central do Brasil relativas ao exercício
de 1997 (TC 004.256/98-0), para exame conjunto e em confronto.
9. Ata n° 43/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

NIO BARRETO DE MACEDO
JOSÉ AN1(2tel
Ministro-Relator
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TC-725.036/97-4
Natureza: Relatório de Auditoria.
Entidade: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA/TO.
Responsável: Sérgio Francisco de Souza Neto, Presidente.
EMENTA: Relatório de Auditoria realizada nas áreas de contratos,
licitações e pessoal. Admissões sem concurso público Determinação
Juntada do processo às contas anuais da Entidade.

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório da Auditoria realizada pela SECEX/TO no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado do Tocantins, no período de 20.03 a 04.04.97, com a
finalidade de examinar os atos e fatos administrativos relativos à execução orçamentária e financeira, contratos,
licitações, pessoal e outros.
Em decorrência das constatações efetivadas (fls. 03/04), o responsável foi ouvido em audiência,
conforme determinação deste Relator, acolhendo sugestão da Unidade Técnica (fls. 05/09), apresentando as
razões de justificativa de fls. 10/17, acompanhadas dos documentos de fls. 18/24.
Em Sessão de 22 de outubro de 1997, o Plenário deste Tribunal decidiu, por meio da Decisão n.
707/97 - TCU - Plenário, "determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo até que este
Tribunal delibere sobre os estudos determinados à SEGECEX, ante a edição da Medida Provisória n. 1.54935, de 09.10.97, conforme comunicação da Presidência na Sessão Plenária de 15.10.97".
A SECEX/TO, reinstruindo os autos às fls. 32 — tendo em vista que os Conselhos de Fiscalização
de Profissões Regulamentadas continuam sujeitos à jurisdição do Tribunal, de conformidade com o art. 58
(caput e § 5°) da Medida Provisória n. 1.549, edições n. 31 e posteriores, e com a Decisão n. 006/98 - 2'
Câmara — ratifica o seu entendimento de que as razões de justificativa apresentadas pelo responsável elidem
as falhas apontadas, à exceção da atinente à contratação de pessoal, com inobservância ao disposto no art. 37,
inciso II, da Constituição Federal.
Em conseqüência, propõe seja concedido o prazo de, no mínimo, um ano para que o CREA/TO
realize o competente concurso público, e que sejam juntados os presentes autos às contas da Entidade alusivas
ao exercício de 1997.
A douta Procuradoria, por meio do Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Lucas
Rocha Furtado, manifesta-se "no sentido de que seja determinado ao CREA/TO que, na contratação de seus
empregados, adote processo seletivo público, observando os princípios da moralidade, da igualdade, da
impessoalidade e da publicidade", tendo em vista as conclusões a que chegou ante as inovações introduzidas
pela Lei n. 9.649, de 27.05.98, entre outras, as seguintes, em síntese:
os Conselhos de Fiscalização de Profissões permanecem sob a jurisdição do TCU, por força do
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e do art. 5° da Lei n. 8.443/92, bem assim, continuam
legalmente obrigados à prestação de contas anual, nos termos dos artigos 6° e 7° da Lei n. 8.443/92, devendo
ligar-se, de algum modo, à Administração, de forma a possibilitar que o Sistema de Controle Interno auxilie
o Controle Externo conforme previsto no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal;
os referidos Conselhos são entes públicos, porquanto desempenham atividades que interessam
a toda a sociedade e não apenas a seus associados, e além disso gerem recursos públicos;
c) "conselhos e entes do 'Sistema S' passam a apresentar características semelhantes: são
entidades paraestatais, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições
\\Min jam-443 \C: \jam\ 1998 \72503697.doe - 2e
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parafiscais e prestam serviços de interesse público",
d) "Ao analisar a obrigatoriedade de concurso público para a contratação de pessoal da
Associação das Pioneiras Sociais, entendeu o Plenário deste Tribunal que aos Serviços Sociais Autônomos
que não integram a Administração Pública - não se aplica a obrigatoriedade de concurso público insculpida
no inciso II do art. 37 da Constituição Federal (Decisão 272 - Plenário - Ata 17/97)",
e) "O mesmo raciocínio se aplica, agora, aos Conselhos, já que foram desvinculados da
Administração pela nova lei".
É o relatório.
7.

VOTO

Vale lembrar que a edição da Medida Provisória n. 1.549-35, de 09.10.97, ensejou determinação
do Presidente desta Corte no sentido de que fossem realizados estudos acerca da orientação a ser adotada no
exame dos processos relativos aos Conselhos de Fiscalização de Profissões Liberais (Comunicação da
Presidência, 15.10.97).
Os mencionados estudos, objeto do TC-001.288/98-9, foram submetidos a este Tribunal na Sessão
reservada de 07.10.98, oportunidade na qual o Plenário firmou o entendimento de que os referidos Conselhos
estão obrigados a prestar contas a este Tribunal, em face do disposto nos arts. 5 0 , 6°, 7° e 8° da Lei n. 8.443/92
(Decisão n. 701/98 - TCU/Plenário - in Ata n. 41/98).
Quanto ao entendimento manifestado pelo eminente Subprocurador-Geral que oficiou nos autos
de que "conselhos e entes do 'Sistema S' passam a apresentar características semelhantes: são entidades
paraestatais, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições parafiscais e
prestam serviços de interesse público" —, data venha, penso de modo diferente.
Com efeito, no Voto Revisor que proferi quando da apreciação do supramencionado
TC-001.288/98-9 manifestei-me no sentido de que os Conselhos "preenchem todos os requisitos essenciais
consignados" no art. 5°, inciso I, do DL 200/67, "porquanto cada um deles constitui serviço autônomo (a
doutrina, a jurisprudência e a própria Lei n. 9.649/98, no § 2° do seu art. 58, evidenciam essa característica),
criado por lei (ordinária), com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios (tais atributos,
conferidos pela respectiva lei de criação, foram mantidos pela recente Lei em comento, art. 58, §§ 2° e 4°),
para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada (basta atentar para o § 6° do art. 58
da multicitada Lei, segundo o qual os mencionados conselhos constituem serviço público)".
A propósito, convém consignar que sobre esta questão não há uniformidade de entendimento entre
os membros do Ministério Público junto a este Tribunal.
De fato, em judicioso parecer, emitido nos autos do TC-400.088/97-5, a ilustre Procuradora Maria
Alzira Ferreira, após transcrever o art. 58 e seus §§ da Lei n. 9.649/98, teceu, entre outras, as seguintes
considerações sobre o controvertido tema:
"Vê-se, portanto, que os elementos constantes do § 4° do art. 58 da Lei n. 9.649/98 são típicos da
atividade da administração pública, que os delega, aos serviços de fiscalização de profissões
regulamentadas.
Assim, como aceitar que um órgão que tenha entre suas atividades-fim a atribuição de fixar,
cobrar e executar as contribuições parafiscais, preços de serviços e multas, esteja excluído do Poder
Público? Daí a razão de sua subordinação ao Tribunal de Contas da União.
No MS n. 21.797, impetrado pelo Conselho Federal de Odontologia contra o TCU, o MinistroRelator, Carlos Mário Veloso, no seu voto expôs:
'Esclareça-se, ademais, que as contribuições cobradas pelos conselhos de fiscalização das
profissões têm caráter tributário, porque são contribuições de interesse de categorias profissionais, assim
contribuições corporativas — C.F., art. 149. Reporto-me, no ponto, ao voto que proferi por ocasião do
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julgamento do RE 138.284-CE, em que analisei e discuti, amplamente, o tema das contribuições
parafiscais (RTJ 143.313)'. (Transcrição da p. 167 da Ata n. 41/96-P-TCU).'
50
Relativamente à afirmação de que 'o art. 37 da Constituição reporta-se à Administração Pública.
O conselho não a integra', cumpre lembrar que o § 6° da Lei n. 9.649/98 diz, expressamente, que os
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas se constituem em serviço público.
'Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas
e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples
conveniências do Estado.' (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 16 edição, Editora
Revista dos Tribunais, p. 290).
Embora o § 3° da Lei n. 9.649/98 estabeleça que os empregados dos conselhos de fiscalização de
6°
profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, tal condição não os eximem da sujeição
ao concurso público. No Mandado de Segurança n. 21.322-DF, impetrado por Telma Leite Morais e
outro contra o TCU, indeferido, por maioria, em Sessão Plenária do STF, de 03-12-92, o eminente
Ministro Néri da Silveira, ao acompanhar o ilustre Ministro-Relator, conhecendo do mandado de
segurança e o indeferindo, assim redigiu o seu voto.'
'O Sr. Ministro Néri da Silveira: Sr. Presidente. A regra do art. 37, II, da Constituição, é
abrangente de investidura em cargo ou emprego público, ao estipular que, em qualquer das hipóteses, há
dependência de aprovação prévia em competitório de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Pouco importa se a investidura há de se fazer segundo vínculo funcional estatutário, ou conforme
o regimento da CLT. Dessa maneira, não há conflito entre o que se estabelece no art. 37, II, e o que está
no art. 173 da Constituição, de maneira a entender-se que a última regra é excludente da incidência do
art. 37, II, da Lei Maior, quando se trate de investidura e emprego em empresas que realizem exploração
direta de atividade econômica pelo Estado.'
Não obstante as novas disposições relativas aos conselhos de fiscalização de profissões
7°
regulamentadas (art. 58 da Lei n. 9.649/98), o colendo Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente,
afirmando que tais conselhos são autarquias (MS 21.466-DF, MS 22.643-SC)."
Seja qual for o entendimento que venha a prevalecer no tocante à personalidade jurídica de tais
7.
entidades, releva considerar que este Tribunal vem decidindo determinar aos mencionados Conselhos que se
abstenham "de admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da
Constituição Federal, e na Súmula 231 da Jurisprudência deste Tribunal" (v.g., Acórdão n. 209/98 - TCU/2 a
Câmara - in Ata n. 18/98; Acórdão n. 212/98 - TCU/2a Câmara - in Ata n. 19/98; Acórdão n. 213/98 - TCU/2 a
Câmara - in Ata n. 19/98; Acórdão n. 248/98 - TCU/2 a Câmara - in Ata n. 24/98).
Destarte, deixo de acolher as determinações propostas pela Unidade Técnica e pela douta
Procuradoria e voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998 .

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator

R
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Proc. TC-725.036/97-4
Relatório de Auditoria

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de relatório de auditoria no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Tocantins - CREA/TO, cuja apreciação foi sobrestada pela Decisão n.° 707/97 Plenário (fl. 31).
À fl. 32, a SECEX/TO propõe o encaminhamento dos autos para julgamento, ratificando as
propostas oferecidas à fl. 25, tendo em vista que, pela Decisão n.° 6/98 - 2' Câmara, o Tribunal entendeu
continuarem sob sua jurisdição os conselhos fiscalizadores do exercício de profissões.
No mérito, a Unidade Técnica propõe que o Tribunal conceda o prazo mínimo de um ano para
que o CREA/TO proceda à realização de concurso público para a seleção de seu pessoal (fl. 25).
II
•

Preliminarmente, é fundamental analisarmos a questão relativa à jurisdição do Tribunal de
Contas da União sobre os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, à luz da Constituição alterada pela Emenda n.° 19, de 4.6.98 - e das inovações introduzidas pela Lei n.° 9.649, de 27.5.98.
Antes de analisarmos as inovações introduzidas no ordenamento jurídico, deixemos claro
porque, até então, aqueles conselhos encontravam-se sob a jurisdição do TCU.
Em que pesem outras respeitáveis opiniões sobre a matéria, pensamos que, no regime
anterior, a jurisdição do Tribunal sobre os aludidos entes de fiscalização profissional estava amparada em
dois pilares
Primeiro, a personalidade jurídica de direito público e, portanto, a natureza jurídica autárquica
desses entes, controvertida na doutrina, mas pacifica nesta Casa, conforme se pode verificar, entre outros,
no voto condutor da Decisão Sigilosa n.° 111/93-TCU-Plenário (Ata n.° 35/93). Em face dessa natureza
jurídica, era de se concluir que tais entes integravam a Administração Pública federal indireta e, por isso,
estavam obrigados a prestar contas ordinárias anuais a este Tribunal, nos termos do art. 71, II, da
Constituição Federal e dos arts. 1. 0, I, 5. 0, I, 6.° e 7. 0 da Lei n.° 8.443/92.
Segundo, a natureza jurídica das contribuições que tais entidades arrecadam de seus
associados Constituem-se em contribuições especiais de interesse das categorias profissionais, instituídas
em lei de acordo com o que dispõe o art. 149, caput, da Constituição Federal, de caráter parafiscal, sendo,
segundo a doutrina e a jurisprudência do STF, modalidade autônoma de tributo, enquadrando-se,
portanto, na espécie de dinheiros e valores públicos. Em razão de serem entidades arrecadadoras de tais
dinheiros e valores públicos, estariam obrigadas a prestar contas a este Tribunal nos termos do art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal.
Em síntese, de acordo com a Constituição Federal, fundamentava-se a jurisdição do TCU em
relação àquelas entidades no art. 70, parágrafo único, e no art. 71, inciso II.
Passemos então à análise da nova ordem.
Em seu art. 58, a Lei n.° 9.649/98 - que convalidou os atos praticados com base na Medida
Provisória n.° 1.549-35 e reedições posteriores z- introduziu mudanças significativas em relação àquelas
entidades.
"A ri. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em
caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
,s5' I' A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão, garantindo-se que na composição deste estejam representados todos seus conselhos regionais.
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§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade
jurídica de direito privado, não manterão com órgãos da Administração Pública qualquer vínculo
funcional ou hierárquico.
sÇ 3° Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos
pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar,
cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas.fisicas ou jurídicas, bem como preços de
serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a
certidão relativa aos créditos decorrentes.
§ 5° O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos , devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
§ 6° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço
público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
sç 7° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho
de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8° Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme
disposto no caput.
§ 9° O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei n.° 8.906, de 4 de
julho de 1994."
A constitucionalidade do novo regime é discutível, em face de vários questionamentos. É
atribuição constitucional da União a fiscalização do exercício de profissões regulamentadas ? Pode tal
atribuição ser delegada a entidades sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com a Administração
Pública ? Nessas condições, poderão tais entidades exercer poder de polícia ? Terão essas entidades
"imunidade tributária" , como expresso no § 6° do art. 58 ? Essas e outras questões poderão ser levadas ao
Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Contudo, é certo que o texto legal aprovado não afasta a jurisdição do Tribunal de Contas
sobre aquelas entidades.
É inegável que, admitida a constitucionalidade do § 2° do art. 58 - que retira dos conselhos a
natureza autárquica e os desvincula, hierárquica e funcionalmente, da Administração Pública -, não mais
incidirá sobre os responsáveis por aquelas entidades o inciso II do art. 71 da Constituição, ressalvado o
caso excepcional de dano ao erário - previsto na parte final do normativo.
Entretanto, os conselhos de fiscalização permanecem sujeitos ao Controle Externo por força
do parágrafo único do art. 70, que, com a redação dada pela Emenda n.° 19, é ainda mais enfático:
"Art. 70 ....
Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física oujurídica, pública ou privada,
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."
Além disso, com a alteração da personalidade jurídica - que passa a ser de direito privado -, os
conselhos passam a se enquadrar perfeitamente no previsto no inciso V do art. 5° da Lei n.° 8443/92.
"Art. 5°A jurisdição do Tribunal abrange:
(..)
V- os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que
recebem contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social;"
É de se concluir ainda que os conselhos não só permanecem sob a jurisdição do TCU, como
continuam legalmente obrigados à prestação de contas anuais, nos termos dos artigos 6° e 7° da Lei n.°
8.443/92.
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"A ri. 6° Estão sujeitas à tomada de contas e, ressalvado o disposto no inciso XXX', do art.
5°, da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa
responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos I a VL do art. 5° desta Lei.
Art. 7° As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo anterior serão
anualmente submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada ou prestação de contas,
organizadas de acordo com as normas estabelecidas em instrução normativa.
Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas a que alude este artigo devem ser
incluídos todos os recursos, orçamentários e extra-orçamentários, geridos ou não pela unidade ou
entidade."
Por continuarem legalmente obrigados à prestação de contas anuais, os conselhos deverão
ligar-se, de algum modo, à Administração, de forma a possibilitar que o Sistema de Controle Interno,
cumprindo sua função constitucional de apoio ao Controle Externo, elabore o relatório e o certificado de
auditoria referentes às prestações de contas que serão encaminhadas ao TCU.
Essa ligação não significa um vínculo funcional ou hierárquico - que não existirá, conforme
estabelece o § 2° do art. 58 da Lei n.° 9.649/98.
Nesse sentido, entendemos perfeitamente aplicável a argumentação desenvolvida pelo Sr.
Secretário da 6a SECEX, Antônio Newton Soares de Matos, acerca da fiscalização exercida pelo TCU em
relação aos Serviços Sociais Autônomos. O parecer foi transcrito pelo eminente Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha no voto que fundamentou a Decisão Sigilosa n.° 907/97-P (Ata 53/97):
"A submissão dos serviços sociais autônomos à fiscalização do Estado e à jurisdição do
Tribunal, nos termos do art. 183 do Decreto-lei n.° 200/67 e do 5°, inciso V, da Lei n.° 8.443/92, não
implica em rigorosa observância à legislação a que estão sujeitos os órgãos e entidades da
Administração Pública. Até mesmo a vinculação dos serviços sociais autônomos ao Poder Público - no
caso, ao Ministério do Trabalho -, não se dá com o mesmo rigor com que estão submetidos os órgão e
entidades da Administração Pública, seja ela Direta ou Indireta. Sobre o assunto reproduzimos, ainda,
aqui, as palavras de Hely Lopes Meirelles:
'É óbvio, que as contribuições parafiscais constituem dinheiros públicos. É óbvio também que
para prestar contas de seu recebimento e submeter-se à fiscalização federal prevista na lei pertinente, os
entes de cooperação devem ligar-se de algum modo a um órgão administrativo, de preferência o
Ministério em cuja área melhor se enquadrar a sua principal atividade. Mas daí a dizer-se que está
vinculado a esse Ministério, no sentido que o Decreto-lei 200/67 dá ao mesmo, vai um grande e
arriscado passo. Essa vinculação, no que tange ao SENAI e demais entes de cooperação, há de ser
sempre mais tênue do que a que, nos termos daquele Decreto-Lei, sujeita as entidades da Administração
Indireta aos respectivos Ministros de Estado, enquanto a Lei não dispuser em contrário. De fato,
somente o legislador que, deliberadamente, excluiu determinadas entidades paraestatais da
Administração Indireta poderá reintegrá-las ou submetê-las à supervisão ministerial' (Estudos e
Pareceres de Direito Público, vol. III, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1981, p. 192)."
Portanto, em síntese, com as alterações introduzidas pelo art. 58 da Lei n.° 9.649/98, os
conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas permanecem sob a jurisdição do Tribunal de
Contas da União por força do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e do art. 5°, inciso V, da
Lei n.° 8.443/92; permanecem sujeitos à prestação de contas anuais, conforme previsto nos artigos 6° e 7°
da Lei n.° 8443/92, e deverão ligar-se, de aleurriTmodo, à Administração, de forma a possibilitar que o
Sistema de Controle Interno auxilie o Controle Externo conforme previsto no art. 74, inciso IV, da
Constituição Federal.
III
Demostrado que os conselhos estão submetidos à jurisdição do Tribunal, restará definir o
regime jurídico que lhes é aplicável.
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Considerando a nova ordem jurídica que rege os conselhos, verifica-se que eles Passam a se
enquadrar perfeitamente .no conceito de entidades paraestatais oferecido pela doutrina, em especial por
OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO, que, diferentemente de HELY LOPES MEIRELLES,
distingue tais entes das pessoas jurídicas de direito privado que integram a Administração Pública
indireta.
Para OSWALDO ARANHA, entes paraestatais são "pessoas jurídicas de direito privado, que
agem em nome e por conta própria, paralelamente ao Estado, no exercício de atividades havidas como
públicas, que legalmente lhe são facultadas, e com poder de império especifico, atribuído pelo Estado,
para a consecução de tais cometimentos, coadjuvantes da sua ação" (Princípios de Direito
Administrativo, p. 272).
Os conselhos de fiscalização de profissões exercem atividades de interesse público e gerem
recursos públicos. As atividades desempenhadas por esses conselhos interessam a toda a sociedade e não
apenas a seus associados. Ainda que não sejam estatais, mas "paraestatais" (ao lado do estado), são entes
públicos.
É por essas razões que entendemos que esses conselhos estão sujeitos a um regime que,
necessariamente, inclui os princípios gerais de direito público: a moralidade, a impessoalidade, a
igualdade e a publicidade.
A nosso ver, é inadmissível que, com recursos públicos e no exercício de atividade pública,
possa-se, por exemplo, contratar empregados, bens ou serviços com base em critérios pessoais e em
desrespeito àqueles princípios basilares do Direito Público.
Ao apreciar os casos concretos envolvendo conselhos fiscalizadores de profissões,
entendemos que o Tribunal, na ausência de normas de direito positivo que definam claramente o regime
jurídico a que se submetem aquelas entidades, deva dar-lhes o mesmo tratamento dispensado aos Serviços
Sociais Autônomos, que integram o denominado "Sistema S" (SESI, SENAI, SESC, SENAC etc).
Isso porque, com as alterações introduzidas pela nova lei, conselhos e entes do "Sistema S"
passam a apresentar características semelhantes: são entidades paraestatais, dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse
público.
IV

No caso específico em análise, a SECEX/TO propõe que o Tribunal conceda o prazo mínimo
de um ano para que o CREA/TO proceda à realização de concurso público para a seleção de seu pessoal.
Ao analisar a obrigatoriedade de concurso público para a contratação de pessoal da
Associação das Pioneiras Sociais, entendeu o Plenário deste Tribunal que aos Serviços Sociais
Autônomos - que não integram a Administração Pública - não se aplica a obrigatoriedade de concurso
público insculpida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal (Decisão 272 - Plenário - Ata 17197).
O mesmo raciocínio se aplica, agora, aos Conselhos, já que foram desvinculados da
Administração pela nova lei.
Contudo, como anteriormente exposto, entendemos que essas entidades deverão observar os
princípios básicos de Direito Público: moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade.
Assim, concordando parcialmente com as propostas oferecidas pela Unidade Técnica à fl. 25,
manifesta-se este representante do Ministério Público no sentido de que seja determinado ao CREA/TO
que, na contratação de seus empregados, adote processo seletivo público, observando os princípios da
moralidade, da igualdade, da impessoalidade e da públicidade.
Procuradoria, em 13 de agosto de 1998.

Lucas Rocha

ado

Subprocurador-Geral
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DECISÃO N°

736 /98 - TCU - Plenário

1. Processo TC n. 725.036/97-4.
2. Classe de Assunto: V - Relatório da Auditoria realizada na área de contratos, licitações e pessoal.
3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/TO.
4. Responsável: Sérgio Francisco de Souza Neto, Presidente.
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: SECEX/TO.
8. Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar:
ao CREA/TO que se abstenha de admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante
o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, e na Súmula n. 231 da Jurisprudência deste Tribunal;
a juntada dos presentes autos às contas do CREA/TO relativas ao exercício de 1997, para exame
conjunto e em confronto.
9. Ata n° 43/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

L()

JOSÉ ANTk
IO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC- 018.887/96-1
Natureza: Representação
Interessado: Deputado Federal Augusto Carvalho
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF
Ementa: Representação acerca de supostas irregularidades
ocorridas no âmbito de mútuos firmados entre Estados e
Municípios e a Caixa Econômica Federal. Diligência.
Descaracterização de dano aos recursos geridos pelo FGTS.
Irregularidades no âmbito das Companhias estaduais.
Determinações. Remessa de cópia do Relatório, Voto e Decisão
aos Tribunais de Contas Estaduais. Ciência ao interessado. Juntada
às contas.
Cuidam os autos de expediente subscrito pelo Deputado Federal Augusto Carvalho, no
qual dá notícias de possíveis irregularidades ocorridas em mútuos firmados entre Estados e Municípios e
a Caixa Econômica Federal - CEF, envolvendo a administração de recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, consoante pareceres da própria auditoria da CEF, anexado aos autos.
Mediante Despacho fundamentado, determinei a autuação do processo e sua remessa à 8'
Secex para exame.
Após instrução preliminar, foi realizada diligência à CEF para que se manifestasse acerca
dos pontos inquinados, tendo a entidade encaminhado os documentos constantes do Vol. I.
Passo a transcrever a instrução de lavra do analista Rogério Assis Carmo, que sintetiza de
forma objetiva os questionamentos levantados no presente processo, seguida dos esclarecimentos
prestados e da análise empreendida pela Unidade Técnica.
"OS ESCLARECIMENTOS DAS AUTORIDADES SUPERIORES DA CEF:
6. Auditoria na Companhia de Saneamento do Estado do Acre - SANACRE
6.1 Itens 13.1, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8, 17.3 - tratando da má situação gerencial da
SANACRE: pelo documento mostrado à fl. 4 - Vol. II, a SANACRE comunicou à Caixa as ações
empreendidas para a solução dos problemas apontados. A CEF não tem qualquer ingerência nos atos
de gestão daquela empresa, limitando-se a examinar o desempenho operacional das Companhias de
Saneamento por ocasião das análises prévias às concessões de financiamento.
6.2 Item 13.2 - inadimplência da SANACRE para com a Caixa desde agosto de 1991,
correspondendo o débito, em 30.06.93, a Cr$ 258 bilhões: esse débito foi assumido pelo Governo do
Estado do Acre e renegociado em 30.03.94, na forma prevista na Lei 8.727/93.
6.3 Item 13.5- liberação a maior, em janeiro de 1991, de 1.532,77459 UPF para a SANACRE :
os valores desembolsados a maior foram regularizados pela SANACRE conforme cópias dos recibos
de depósito datados de 30 de janeiro e 24 de fevereiro de 1995 mostradas às folhas 9 a 11 - Vol. II.
6.4 Item 17.1 - a SANACRE utilizava recursos provenientes de recebimentos de tarifas para
pagamento de despesas de manutenção e pessoal : a Caixa não possui instrumentos legais que
permitam obrigar a SANACRE a repassar as receitas de tarifas exclusivamente para o pagamento de
empréstimos contraídos junto ao FGTS. Em caso de inadimplemento, cabe à Caixa adotar medidas
pertinentes à cobrança, visando assegurar o retorno dos recursos ao FGTS.
6.5 Item 17.2 - a SANACRE estava em atraso com FGTS e seu débito, em dezembro de 1992,
era de aproximadamente Cr$ 4,0 bilhões: a fiscalização do recolhimento dessa contribuição compete
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ao Ministério do Trabalho, porém, em toda concessão de empréstimo e realização de desembolso a
Caixa exige que os agentes envolvidos na operação comprovem sua regularidade perante o FGTS.
7. Quanto à Auditoria na ex-GERSA/ES :
7.1 Conforme a seguir descrito, em atenção à alínea 'fp' do Oficio SECEX-8 n° 152/97 (fl. 145)
foram encaminhados pela GE-AUD esclarecimentos e providências adotadas em relação aos itens 20.1
a 20.8, 23.1 e 23.2 e 26.1 a 26.18 da Instrução às folhas 118 a 136, os quais tratam dos Contratos n °
CER 23.628-79 e 22.395-10, firmados com a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN,
visando a execução de obras do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória.
7.2 Itens 20.1.1, 20.1.2, 20.2 a 20.4 e 20.6 - divergência entre os quantitativos executados e os
previstos no Descritivo Técnico : os desembolsos relativos aos quantitativos abordados só foram
liberados após a regularização da situação por meio de Emenda Técnica. Essas alterações justificaramse pelo aumento da demanda provocado pelo crescimento populacional verificado no período
transcorrido entre a elaboração dos projetos (1985) e a aprovação dos contratos (1991).
7.3 Item 20.1.3 - sobrevalorização do item 'canteiro de obras': este item abrangia os subitens
'mobilização' e 'instalação geral do canteiro, manutenção e desmobilização'. Comparado com o valor
total do contrato firmado com a CESAN, que inclui a execução de obras e serviços, o item 'canteiro de
obras' representa 5,3 % do valor contratado e o item 'edificações do canteiro' corresponde a 1,32%,
situado, portanto, dentro dos parâmetros considerados usuais pela auditoria.
7.4 Item 20.5 - nas obras da ETA Vale Esperança, alguns itens ultrapassaram a planilha
contratada com a empreiteira: a variação mais significativa (934%) deu-se para o item 'demolição de
concreto', isto devendo-se a ter sido encontrada, no decorrer dos serviços de escavação, uma galeria de
concreto armado, não prevista no projeto, vez que estava enterrada a seis metros de profundidade.
7.5 Item 20.7 - Cláusula Contratual autorizando o pagamento à empreiteira Queiroz Galvão de
20% sobre o valor da Notas Fiscais a título de Custos Administrativos: os pagamentos decorrem de
exigência prevista no Edital de Concorrência Pública Internacional.
7.6 Item 20.8 - informações divulgadas pela imprensa de Vitória sobre a solicitação de abertura
de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de superfaturamento nas obras em
questão: foi divulgado pela imprensa que um Deputado Estadual solicitou a instauração de CPI, porém,
não haveria fato novo a informar, vez que nada mais foi publicado pela imprensa, o que indica não ter
sido aquela solicitação acatada pelos demais Deputados.
7.7 Item 23.1 - questionamento acerca dos preços de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI,
encargos sociais e serviços:
o BDI aplicado foi de 32,38%, índice condizente com os adotados pela Empresa Metropolitana
de Obras Públicas do Rio de Janeiro - EMOP e a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de
Janeiro - CEDAE;
os encargos sociais podem variar em função das condições específicas da contratação e de
convenções sindicais, prova disso seria a diferença de 18,18% verificada nos índices pesquisados pela
auditoria para fins de 'comparação. Para exemplificar, foi mencionada a existência de convenção
pactuada entre os sindicatos dos patrões e empregados da Construção Civil do Espírito Santo,
elevando, em relação ao previsto na CLT, os valores mínimos para pagamento de horas extras. Assim,
a diferença de 2,07% entre o índice adotado no contrato e o maior índice citado na auditoria não seria
suficiente para se concluir pela excessiva oneração de custos;
tendo em vista a instabilidade verificada no quadro econômico do país à época (1991), a
diferença média de 13,96% entre o preço dos serviços praticados pela CESAN e em relação aos
levantados na auditoria não seria excessiva.
7.8 Itens 23.2 e 24.1 - existência de diferenças entre os valores desembolsados pela GERSA/ES e
os calculados pela ENGER/ES, acarretando a liberação a maior de 21.183,89 UPF, correspondentes,
em dezembro de 93, a 36,6 milhões de cruzeiros reais: esses valores foram compensados no
desembolso de 20 de dezembro de 1993 e foi acatada pela GERSA/ES a determinação para um
controle mais apurado dos índices, taxas e fórmulas utilizadas para realização dos desembolsos.
2
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7.9 Itens 26.2 e 26.3 - os pagamentos não previstos nos descritivos técnicos foram regularizados
com a aprovação das emendas técnicas, semelhantemente ao já explicado no item 7.2 dessa Instrução.
7.10. Item 26.4 - a ex-GERSA acolhia o pagamento de reajustes relativos ao período entre o 1°
dia útil após a medição e a data em que se efetivava o desembolso: os procedimentos adotados foram
corroborados pela Diretoria de Saneamento e Desenvolvimento Urbano - DIRSA/MZ. As explicações
apresentadas pela área evidenciam que a não adoção desse procedimento implicaria quebra do
equilíbrio econômico-financeiro e ainda desrespeitaria o contrato.
7.11 Item 26.5 - pagamento de 20% sobre os valores das Notas Fiscais a título de Taxa de
Administração e, mais especificamente, da incidência da referida taxa sobre ICMS, ônus financeiros e
fretes embutidos nos preços das Notas Fiscais: a GEAUD considerou esgotado o assunto, vez que a
área jurídica ratificou, consoante Manifestação JURIR/ES n° 99/93, de 17.12.93 (fl. 86 - Vol. II), os
procedimentos adotados pela ex-GERS A/ES.
7.12 Item 26.6 - questiona o pagamento de 10% sobre o Valor do Investimento a título de Custo
de Administração e Fiscalização de Obras: esse item é obtido através do somatório das faturas
relacionadas no Boletim de Solicitação e Comprovante de Aplicação - BSCA, em conformidade com o
previsto no Contrato de Empréstimo e com as normas internas da CEF então em vigor. A GEAUD
acrescentou que os valores recebidos pela CESAN têm retorno integral à CEF/FGTS.
7.13Item 26.7 - faturamento de uniformes e jalecos : por ter-se reconhecido que não se tratava de
objeto do financiamento, os valores desembolsados foram posteriormente glosados.
7.14 Item 26.8 - adiantamento à empreiteira para compra de materiais, incidência de 20% de taxa
de administração referente a guarda do material que só seria entregue sete meses após e extrapolação
do percentual de participação da CEF (75%): os materiais/equipamentos já haviam sido comprados e
recebidos pela Construtora, regularizando a pendência. Ademais, o Gerente Regional foi orientado a
não mais efetuar adiantamento de recursos. Quanto ao percentual da parcela a ser acobertado pelo
desembolso, os documentos evidenciaram que o repasse foi de 75% dos recursos totais.
7.15 Itens 26.9 a 26.15 - impropriedades relacionadas a não estarem sendo devidamente
utilizadas as contas vinculadas aos contratos para pagamento das faturas: o Superintendente da Caixa
no Estado do Espírito Santo informou que, a partir das ressalvas apontadas, a GERSA passou a possuir
controle total da conta vinculada e os desembolsos são efetivamente usados para pagamento das
faturas.
7.16 Item 26.16 - inadequada utilização do Relatório de Execução de Contrato de Empréstimo RECER: a GERSA reconheceu que vinha utilizando o RECER apenas como elemento de
acompanhamento da evolução fisica do empreendimento e não como documento essencial para o
desembolso; não obstante, isto permitiu comparar os valores desembolsados com os custos previstos
no Descritivo Técnico ' e Espelho de Orçamento, possibilitando visualizar os eventuais excessos e
insuficiências, procedendo-se aos ajustes necessários, visando a correção dos desvios verificados.
7.17 Itens 26.17 e 26.18 - pagamento a maior de reajuste de faturas e alteração na fórmula de
cálculo desses reajustes: o citado pagamento a maior está incluído na quantia de 21.138,54 UPF tratada
no item 7.8 dessa Instrução, já tendo sido, portanto, efetuada sua glosa. Foi informado ainda que não
houve alteração das fórmulas de reajuste originárias dos Contratos firmados entre a construtora e os
respectivos fornecedores com a supervisão e anuência da CESAN, mas que elas são diferenciadas por
tipo de material adquirido. A GEAUD recomendou a padronização das fórmulas, visando inibir
possibilidade de quebra do equilíbrio econômico-financeiro.
7.18 Por fim, declarou a GEAUD que os desembolsos para os contratos objeto do trabalho de
auditoria foram todos concluídos, encontrando os contratos em situação de retorno normal.
8 Quanto à Auditoria na GERSA/RJ :
8.1 Com relação aos tópicos levantados pela auditoria na ex-GERSA-RJ, em atendimento à
alínea 'c' do Oficio SECEX-8 n° 152/97 (fl. 145) e visando esclarecer a divergência verificada entre a
AUDIT/RJ e o EN/RJ CENTRO, a GEAUD apresentou as explicações abaixo relacionadas, acerca dos
itens da Instrução de fls. 118 a 136 enumerados no retrocitado Oficio de diligência.
3
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8.2 Itens 28.1 a 28.3 - falhas na organização dos processos, na avaliação física dos projetos e na
conferência das faturas: a GEAUD considerou solucionadas as impropriedades formais neles
mencionadas, tendo em vista o conteúdo dos mapas de acompanhamento mostrados às folhas 117 a
119 do Vol. II.
8.3 Itens 29 a 32 - no CT. 25.053-82, teria sido indevidamente descartada a constituição de
garantia sobre as receitas tarifárias da CEDAE, pois que a forma adotada, hipoteca e penhor industrial
dos bens que integram o sistema de esgotos da cidade do Rio de Janeiro, não passível de execução:
A garantia proposta no item 8 do VO DIRSA 423, de 19.12.91 (fl. 156 - Vol. II), e aprovada pela
Resolução da Diretoria constante da Ata 1070, de 20.12.91 (fl. 155 - Vol. II), previa a constituição de
hipoteca e penhor industrial e, adicionalmente, vinculação de receita tarifária. A GERSA/RJ seguiu
estritamente as condições aprovadas pela Diretoria, tendo a garantia sido firmada na forma
recomendada e sendo viável seu acionamento, caso necessário.
8.4 Segundo informou a GEAUD, os itens 31 a 55 da Instrução às folhas 118 a 136, tratam da
reprogramação dos recursos previstos do CT - 25053-82 para a execução de obras incluídas no escopo
do CT 22176-69. Assim, abordando entre esses itens aqueles que foram enumerados no Oficio 152, de
29.04.97 (fl. 141), a GEAUD enviou as explanações abaixo, sendo que suas posições seguiram, na
maioria das vezes, o entendimento do EN/RJ CENTRO firmado no documento mostrado à fl. 72.
8.5 Item 35.1 - transferência para a CEDAE da responsabilidade para a contratação de firma para
realizar auditoria visando aferir os quantitativos das obras e ter sido a auditoria executada com as obras
em andamento :
A transferência justificou-se pelo fato de que, se realizada pela CEF, a contratação redundaria
em despesas não passíveis de cobertura com os recursos do FGTS.
No tocante às obras de saneamento, nos termos da CN CEF 030/92, as ações da CEF não devem
ter o caráter de fiscalização da execução, mas de acompanhamento da atuação do Agente Promotor na
fiscalização da empresa contratada. Ademais, não houve questionamento por parte da engenharia da
Caixa, quanto à integridade e confiabilidade da auditoria técnica contratada. Ao contrário, pelo
documento intitulado ENGER/NUPEM/RJ 024/94, de 22.03.94 (fl. 205, Vol. II), os engenheiros
comentaram nos seguintes termos a atuação da firma contratada :
'Por conta das atividades de gerenciamento, desempenhadas por firma contratada pela CEDA E,
configura-se substancial melhoria no tocante às fiínções de apoio e fiscalização dos serviços e obras.
É imprescindível que ás atividades de gerenciamento sejam mantidas, até o encerramento do CT
25.053-82, garantindo correta programação do empreendimento e consistência das informações
necessárias à superação de possíveis problemas.'
Além disso, a engenharia da Caixa não contestou a validade das aferições realizadas com a
obra em andamento e a paralisação das obras resultaria em maiores prejuízos e mesmo na inviabilidade
da aferição de serviços.
8.6 Item 35.2, 52 e 55.6 - legitimidade dos desembolsos efetuados até janeiro de 1994: somente
mereceu ressalva da AUDIT/RJ o desembolso efetuado em 30.01.94, no valor de 2.151.683,39 UPF,
realizado, portanto, após a aprovação da reprogramação em 27.12.93. Foi comunicada na IF ENGER
003/94 ( fl. 232 - Vol. II) a solução das pendências ali apontadas, implicando, inclusive, na glosa de
712.182 UPF efetuada nos desembolsos subsequentes, em função do questionamento do preço dos
serviços de let-grounding'.
8.7 Item 41, e respectivos subitens - questionamento quanto ao custo das obras: os tópicos ali
citados foram transcritos da IF GERSA/DIANA/RJ 285/96 (fl. 120 - Vol. II) elaborada por ocasião da
avaliação dos elementos técnicos e financeiros relativos às obras novas, com vista à reprogramação do
contrato de financiamento.
Pelo Oficio GERSA/DIANA/RJ 262/93 (fl. 132 - Vol. II), foi exigido à CEDAE que atendesse
às exigências técnicas necessárias à correção daquelas impropriedades. A resposta da CEDAE foi
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analisada na IF GERSA/DIANA 317/93, culminando na redução de 881.652 UPF nos orçamentos
apresentados.
8.8 Itens 42 a 45 - tópicos extraídos da IF GERSA/DIANA/RJ 316/93 (fls. 158 - Vol. II),
abordando a análise dos projetos e orçamentos, as licitações para a contratação das empreiteiras, a
fiscalização da execução das obras e a necessidade de contratação de Auditoria para medir os
quantitativos das obras:
Foi feita referência ao trecho da IF ENGER/NUPEN 024, de 22.03.94, já mencionado no item
8.5 desta Instrução, pelo qual a área de engenharia da Caixa reconhece ter havido substancial melhora
nas funções de apoio e fiscalização dos serviços e obras a partir da contratação de firma para esta
finalidade.
Quanto às imputações de possíveis irregularidades nas licitações, entendeu a Auditoria da CEF
que, em sendo a CEDAE empresa da Administração Indireta do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
o controle dos questionados processos licitatórios não cabe à CEF, mas ao Tribunal de Contas daquele
Estado da Federação.
Por fim, declara a GEAUD, que a solução da maioria das pendências de natureza técnica foi
atestada pela área de engenharia da CEF/RJ, nos termos da IF ENGER/RJ 003, DE 11.03.94 (fl. 232 Vol. II), e que encontravam-se devidamente encaminhadas as questões pendentes acerca dos custos
unitários do let-grounding' e a conclusão do levantamento dos quantitativos pela Auditoria.
8.9 Itens 47.1 a 47.4 - o pedido de reprogramação teria sido aprovado em desacordo às
advertências formuladas nas IF GERSA/DIANA/RJ N° 285/93, 316/93, 317/93 e 318/93, referentes às
análises dos orçamentos e projetos apresentados pela CEDAE :
Este questionamento está relacionado à IF ENGER/NUPEM/RJ n° 008-A, de 31.01.94 (Vol. II fl. 206), nela um dos signatários dos documentos supracitados declara não ter recomendado a
aprovação da reprogramação, porém o requerimento teria sido deferido pela Diretoria por meio de
Resolução constante da Ata n° 1127, de 21.12.93.
Entretanto, o entendimento da GEAUD foi que nas citadas TF não havia menção expressa que a
reprogramação não poderia ter continuidade. Além disso, a operação foi aprovada pelo Comitê de
Crédito e Contratações - SUREG/RJ com a condição de que os desembolsos deveriam ser precedidos
do atendimento das exigências técnicas formuladas pela Caixa à CEDAE contidas no OF
GERSA/DISAN 183/93 (fl. 190 - Vol. II).
No mesmo sentido manifestou-se o EN CENTRO/RJ, no subitem 3.2 da CI 092/96 (fl. 74), ao
dar conta que a reprogramação foi aprovada com a condição de que o início dos desembolsos para
determinados objetos estaria sujeita a anterior correção das falhas neles detectadas na fase de análise
dos projetos e orçamentos.
Acrescentou ainda a GEAUD/CEF que, nos termos de documento emanado da Área de
Engenharia denominado DE ENGER/RJ 012/93 (Vol. II - fl. 195), as falhas de natureza técnica
anteriormente levantadas imporiam condições para os futuros desembolsos, sem, entretanto,
constituírem-se em obstáculos à aprovação do pleito e à continuidade das obras.
8.10 Itens 55.1 a 55.5 e 55.7 - ausência, no processo analisado pela AUDIT/RJ, dos extratos da
conta bancária vinculada ao contrato; uso de recursos do FGTS para aplicações no mercado financeiro
e para pagamento de custos financeiros dos contratos; erro na identificação da natureza dos itens
acobertados por desembolsos e falhas nos controles da prestação da contrapartida financeira exigida da
CEDAE:
Essas questões referem-se a impropriedades formais e, os esclarecimentos da GEAUD/CEF
indicam que os procedimentos adotados pela GERSA/RJ foram suficientes para considerá-las
regularizadas.
No caso do pagamento de custos financeiros dos contratos, informou a GEAUD que, conforme
item 4 do Anexo III da Cl EN/RJ/CENTRO 092/96, as normas vigentes à época da aprovação da
operação permitiam a inclusão dos juros da fase de carência entre os itens a serem financiados.
Sobre o uso de recursos do FGTS em aplicações no mercado financeiro, procedimento vedado
pelo subitem 3.8.3 da Circular Normativa CEF n° 003/91, consta no item 3 do Anexo III da CI
5
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EN/RJ/CENTRO 092/96 (fl. 80) que, embora no caso analisado tenha havido falha da GERSA, as
normas de desembolso são de conhecimento dos Pontos de Venda da CEF, tendo todos ciência de que
os rendimentos dos recursos aplicados só poderão ser utilizados dentro dos objetivos contratuais.
8.11 Os tópicos compreendidos entre itens de 59 a 88 da Instrução às folhas 118 a 136 e que
foram arrolados no Oficio SECEX-8 n° 152/97 são relativos ao CT 305/88, destinado à implantação
dos sistemas de esgotos sanitários na cidade de Duque de Caxias e em outras. Em seu parecer, a
GEAUD considerou suficientes os esclarecimentos contidos no Anexo à CI EN/RJ CENTRO 92/96 (fl.
72 a 99) para elucidar os questionamentos formulados. Deste modo, apresentaremos em seguida a
síntese das informações prestadas.
8.12 Itens 58.1 e 59 - substituição da Análise Econômica do Projeto por demonstração dos
benefícios sociais dele advindos : esta substituição foi aprovada pelo ex-DESAN/MZ com base no
subitem 4.3 da Circular COSAM 02/81, estando observado, portanto, o regime de alçada.
8.13 Itens 62, 63,65, 66 e 67 - existência de demandas judiciais envolvendo a desapropriação do
terreno destinado à Lagoa de Estabilização e aos Sistemas Jardim Gláucia e Praça da Bandeira, bem
como elevado custo de construção da Lagoa de Estabilização:
As demandas relativas à Lagoa referem-se ao preço a ser pago ao ex-proprietário do terreno.
Porém, por ter a CEDAE já sido imitida na posse do imóvel e encontrarem-se as obras da Lagoa
concluídas e em pleno funcionamento, o processo de desapropriação seria irreversível e a demanda
pendente não apresentaria risco aos recursos investidos.
A elevação dos custos de construção da Lagoa deveu-se ao rompimento de uma parte da área
aterrada, ocorrido após o início das obras, mas os custos unitários foram mantidos.
A demanda relativa aos Sistemas Jardim Gláucia e Praça da Bandeira decorre de impugnação da
licitação realizada para a execução da obras, porém, as ações movidas não influíram no andamento das
obras, nem colocaram em risco os recursos da Caixa e do FGTS, posto que a garantia do contrato fora
constituída sob a forma de vinculação de receita.
8.14 Itens 70 a 72 - questionamentos a respeito da validade dos desembolsos efetuados entre
mai/89 e set/90 e vencimento do prazo de carência desde 19.06.91:
As liberações ocorridas naquele período estavam de acordo com o Descritivo Técnico então
vigente, aprovado em DEZ/88, já que as obras não sofreram solução de continuidade durante o período
de adequação do Contrato.
Após a expiração do prazo de carência em junho/91, o contrato entrou em retorno e o
questionamento inicial deveu-se apenas a que estas informações não constavam do processo analisado
na auditoria.
8.15 Itens 75 e 76 - retardamento na conclusão das obras, postergando a disponibilização dos
benefícios à população: a Lagoa de Estabilização encontra-se pronta e oferecendo benefícios à
população, apesar dos atrasos verificados para a conclusão dos empreendimentos devidos a transtornos
no andamento das obras.
8.16 Item 79 - a aprovação do remanejamento de recursos para o CT 305/88 ocorrida em
16.03.94 foi intempestiva e não teriam sido exigido o devido aumento da contrapartida do Governo do
Estado: pela RCCFGTS n° 125/93, o prazo em questão foi prorrogado para 07.04.94 e a contrapartida
foi aumentada em 53,4%, passando de US$ 20,51 milhões para US$ 31,46 milhões.
8.17 Itens 82.1 a 82.9 - falhas na sistemática de desembolso:
não há irregularidade na emissão de mais de um Boletim de Solicitação e Comprovante de
Aplicação.- BSCA dentro do mês. Já a emissão de mais de um Boletim Mensal de Comprovação no
mesmo mês, deveu-se à necessidade de diferenciar os pagamentos relativos a serviços, que contavam
com a contrapartida do BIRD, dos relativos a estudos e projetos, o qual deviam ser integralmente
cobertos por recursos da Caixa.
os desembolsos teriam sido efetuados em conformidade com o Descritivo Técnico então
vigente.
a comprovação da utilização de recursos próprios do Mutuário para pagamento de faturas
inclusas nos Boletins 43 e 44/90, deu-se através da apresentação do BSCA quitado.
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foi informado que as despesas efetuadas antes de ter sido firmado o Acordo com o BIRD,
deveriam ser integralmente acobertadas pela CEF. Aquelas despesas compreendidas no citado Acordo
deveriam ser suportadas pelo BIRD na proporção de 40%. Após terem sido utilizada a totalidade dos
os recursos do Acordo, a participação da CEF retornou à 100%.
em atenção ao registro da Auditoria, a empresa FAULHABER ENGENHARIA LTDA foi
orientada a não mais utilizar o código intitulado DCS para identificar o número de suas faturas.
8.18 Item 85.1: pagamento de Atualização Monetária e utilização de mais de uma conta bancária
para movimentar os recursos do contrato, com inobservância da CN CEF 003/91:
O pagamento de Atualização Monetária foi efetuado com valores provenientes da Variação
Cambial dos recursos liberados pelo BIRD e, nesta qualidade, não são alcançados pela mencionada
vedação da CN 003/91. A utilização de mais de uma conta para abrigar os desembolsados para o CT
305/88 deveu-se à necessidade de discriminar os pagamentos de serviços, beneficiados pelos recursos
advindos do Acordo com o BIRD, daqueles relativos a estudos e projetos, os quais deveriam ser
integralmente pagos com recursos da CEF.
8.19 Itens 88.1 a 88.4 - questionamento dos critérios para reajuste das faturas e falhas na
sistemática de desembolso:
- os contratos da CEDAE com as firmas empreiteiras e fornecedoras são reajustadas pelo índice
da Empresa Metropolitana da Obras Públicas - EMOP, que se caracteriza por ter um índice
diferenciado para cada tipo de serviço ou material.
por exigência do Regime de Caixa Único, nos contratos em que o Governo do Estado do Rio de
Janeiro é o Mutuário Final e o Agente Promotor é uma outra entidade, os recursos devem
primeiramente ser depositados em conta de titularidade do Governo para posteriormente serem
repassados à conta do Agente Promotor, pela qual se faz o pagamento das faturas.
os rendimentos auferidos com as aplicações de recursos do contrato no mercado foram
integralmente alocados no escopo do próprio contrato, não ensejando risco de retorno dos recursos
emprestados. Além disso, foram acatadas pelo EN RJ/CENTRO as recomendações para que os
desembolsos, tão logo efetivados, sejam tempestivamente aplicados no pagamento de despesas
previstas contratualmente, em conformidade com o previsto na CN 003/91.
ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS:
9. Os esclarecimentos prestados pela GEAUD/CEF permitem considerar elucidados os assuntos
levantados nos autos. Não obstante, entendemos ser necessário tecer comentários e propor a realização
de determinações acerca dos pontos mais críticos tratados na Denúncia.
9.1 Quanto à auditoria na SANACRE, como a maioria dos tópicos ali levantados abordam o
desempenho gerencial daquela Companhia, somente seria maculada a conduta da CEF se esta viesse a
comprometer a segurança de suas operações ao, por exemplo, aprovar concessão ou abandonar
parâmetros exigidos para a legal recuperação de crédito, mesmo conhecendo a má situação daquela
Companhia. Como nada há nos autos que informe a ocorrência de tais hipóteses, propomos que sejam
considerados satisfatórios os argumentos apresentados pela GEAUD. Acrescentamos ainda que os
problemas operacionais da SANACRE devem ser objeto da fiscalização a ser exercida pelo órgão de
controle externo do Estado do Acre. Sobre os demais tópicos, os esclarecimentos apresentados,
mormente quanto à devolução dos valores desembolsados a maior, permitem considerar regularizadas
as impropriedades levantadas.
9.2 Quanto à auditoria na GERSA/ES, a partir dos esclarecimentos apresentados e das medidas
corretivas adotadas, entendemos estar saneadas as impropriedades levantadas, em função de ter a
GEAUD informado que :
foram feitas determinações visando evitar a reincidência no cometimento de impropriedades
formais (itens 7.2 / 7.14 / 7.15 e 7.16 dessa Instrução);
foram justificadas as discrepâncias entre os quantitativos previstos e os de fato executados
(itens 7.4 e 7.9 dessa Instrução);
foi providenciada a glosa de valores referentes a despesas indevidas, bem como a devolução
dos valores desembolsados a maior ( itens 7.8 / 7.13 e 7.17 dessa Instrução);
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foi analisada a composição dos itens sobre os quais alegou-se ter havido sobrevalorização,
concluindo-se pela pertinência de seu preço ( itens 7.3 / 7.7 e 7.10 dessa Instrução);
os pagamentos a título de taxa/custos de administração e fiscalização deram-se em decorrência
da previsão no Edital de Concorrência, no contrato de empréstimo e nas normas da CEF (itens 7.5 /
7.11 e 7.12).
9.3 No entanto, embora no caso em tela possam ser consideradas justificadas, a ocorrência de
falhas nas previsões acerca dos quantitativos de obras públicas podem implicar que o montante de
recursos inicialmente alocado não seja suficiente para a conclusão do empreendimento, forçando a
paralisação dos serviços, com conseqüentes prejuízos financeiros e em termos de beneficios não
oferecidos à população.
9.4 Assim, julgamos que, com o propósito de evitar o comprometimento da continuidade das
obras a serem contratadas com Agentes do Poder Público, deve ser determinado à CEF que certifiquese da consistência e nível de precisão dos Projetos Básicos apresentados pelos proponentes,
averiguando se eles permitem uma prévia e adequada avaliação do custo dos empreendimentos e da
viabilidade de sua execução com os recursos previstos no contrato a ser firmado.
9.5 O comentário dos esclarecimentos prestados pela Matriz/CEF a respeito da reprogramação
do CT 25053-82, assunto incluído na auditoria realizada na ex-GERSA/RJ, exige algumas
considerações relativas à redação dos documentos utilizados para embasar a Denúncia. Já na abertura
do processo o Denunciante declara (fl. 02) que eles empregam 'linguagem técnica e a utilização
maciça de siglas quase que somente compreensíveis pelos profissionais da CEF (..)'. E o item 37 da
Instrução às folhas 118 a 136 alertou para a forma repetitiva em que muitos assuntos foram tratados
nos relatórios de auditoria, dificultando sua análise.
9.6 Ademais, se tomados isoladamente, alguns dos itens dos relatórios podem transmitir a
impressão, errônea, de que eles tratam de casos efetivamente verificados por ocasião da execução das
obras, quando, na verdade, referem-se, em sua maioria, a observações feitas por ocasião das análises
prévias à assinatura do aditivo.
9.7 Portanto, os questionamentos centrais decorreram de ter sido postergado, da fase de
contratação para a fase de realização de desembolsos, o atendimento de quesitos levantados por
ocasião da análise dos projetos e orçamentos.
9.8 Segundo esclarecimentos apresentados pela GEAUD, consoante com a posição de outras
repartições da Caixa, a oportunidade e procedimentos escolhidos para acompanhamento daqueles itens
foram suficientes para verificar o satisfatório atendimento da maioria das exigências. Pode-se entender,
então, que a tese que sustenta a posição da GEAUD/CEF é a de que, por terem sido reparadas em
tempo de ser evitado o comprometimento da lícita execução do objeto e permitir o estorno de
eventuais pagamentos a maior, as falhas e imprecisões identificadas em instrumentos preparatórios à
celebração do aditivo não teriam dado causa a má utilização de recursos.
9.9 Embora seja plausível e sua implementação não tenha configurado, por si só, prejuízos à
lisura e economicidade da operação, esta tese merece crítica por ter implicado a renúncia de importante
oportunidade de controle prévio e porque sua validade deve ser comprovada a posteriori, mediante
acompanhamento e fiscalização das obras.
9.10 Assim, para evitar que, ao descuidar-se do estrito cumprimento das recomendações retiradas
da análises de documentos preparatórios à celebração de contratos de mútuo, venha a Caixa permitir
uma elevação do risco de não serem detectadas falhas na execução dos empreendimentos, entendemos
ser necessário que o Tribunal determine àquela entidade que dispense maior atenção na elaboração e
exame dos laudos de suas áreas técnicas, devendo ser as autoridades competentes para a concessão dos
créditos prévia e expressamente informadas acerca da natureza das divergências porventura existentes
entre os diversos pareceres técnicos.
9.11 Acrescente-se que a aplicação de recursos oriundos do FGTS no mercado financeiro não se
coaduna com as finalidades legais das operações realizadas com os valores do Fundo, ainda que os
rendimentos das aplicações retornem para os empreendimentos contratados. Por isso, sugerimos que
seja determinado à CEF que oriente suas unidades regionais a manter rigoroso controle sobre as contas
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vinculadas aos contratos da área de saneamento, de modo evitar que os recursos do FGTS liberados
aos mutuários sejam aplicadas no mercado financeiro.
9.12 Quanto aos tópicos relativos ao CT - 305 - Duque de Caxias, que as observações da
auditoria foram elucidadas pela GEAUD, assim, entendemos que esses pontos devem ser considerados
regularizados.
9.13 Por fim, como os recursos utilizados nos financiamentos das obras devem retornar ao
FGTS com os acréscimos legais e contratuais estipulados, não há que se falar na ocorrência de dano
àquele Fundo. E, se além da recuperação dos créditos concedidos é preciso considerar também a
finalidade, definida em lei, a que se destinam os recursos do FGTS, pelo que esclareceu a GEAUD os
valores foram empregados nos fins previstos, havendo inclusive menção a empreendimento já
concluído.
9.14 Todavia, dado que o ônus final pela utilização dos recursos tomados por empréstimo deve
ser suportado pelos mutuários e que algumas das acusações abordam os procedimentos adotados pelas
Companhias de Saneamento para licitação das obras e contratação das empreiteiras, entendemos que
tais fatos inserem-se na esfera das administrações estaduais cujas contas devem ser apreciadas pelos
órgãos de controle externo daquelas Unidades da Federação. Assim, sugerimos o encaminhamento aos
respectivos Tribunais de Contas Estaduais de cópias dos relatórios de auditoria interna da CEF
juntados a esse processo, para que sejam eles cientificados das acusações imputadas às entidades sob
sua jurisdição.
A PROPOSTA DE JULGAMENTO NO MÉRITO:
10 Ante todo o. exposto, entendendo que a presente Denúncia preenche os requisitos de
admissibilidade definidos no artigo 213 do Regimento Interno do TCU, propomos seja ela conhecida.
Adicionalmente, dado que as falhas verificadas não configuraram dano aos recursos geridos no âmbito
federal, sugerimos que ela seja julgada parcialmente procedente e que sejam tomadas as seguintes
medidas:
a) seja determinado à Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de Agente Operador do
FGTS, que nos financiamentos que prevejam o repasse de valores oriundos daquele Fundo para
agentes do Poder Público :
sejam certificados o grau de consistência e o nível de precisão dos Projetos Básicos
apresentados, averiguando se eles permitem uma prévia e adequada avaliação do custo dos
empreendimentos e da viabilidade de sua execução com os recursos previstos no contrato a ser
firmado;
nas análises de riedidos de financiamento, seja dispensada maior atenção na elaboração e exame
dos laudos de suas áreas técnicas, devendo as autoridades competentes para a concessão dos créditos
ser prévia e expressamente informadas acerca de eventuais divergências existentes entre os diversos
estudos técnicos;
sejam suas unidades regionais orientadas a manter rigoroso controle sobre as contas vinculadas
aos contratos de modo a coibir a aplicação no mercado financeiro dos valores liberados aos mutuários;
seja determinado à Secretaria de Controle Interno no Ministério do Planejamento e
Orçamento - CISET/MPO que, na qualidade de coordenadora dos trabalhos de auditoria integrada
realizados com vista à prestação anual de contas do FGTS, pronuncie-se, nas contas daquele Fundo
relativas ao exercício de 1998, acerca do cumprimento das determinações acima enumeradas e
dirigidas à CEF;
seja retirada desse processo a chancela de sigiloso, de maneira que, além do Relatório, Voto e
Decisão que o TCU adotar nesse processo, possam ser encaminhadas aos respectivos órgãos de
controle externo estaduais, para adoção das providências que entendam necessárias, cópias daqueles
documentos que embasaram a presente Denúncia e sejam referentes a acusações imputadas a entidades
sujeitas à fiscalização de sua competência, obedecida a distribuição abaixo:
Ao Tribunal de Contas do Estado do Acre: cópias das páginas 01 a 10;
Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: cópias das páginas 01 e 11 a 25;
Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro: cópias das páginas 01 e 26 a 117;
9
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d) seja remetido ao denunciante o Relatório, Voto e Decisão que o TCU adotar nesse processo;
e) o arquivamento do presente processo, por não entendermos necessária a adoção de outras
providências além daquelas já elencadas."
O Sr. Diretor, em substituição, manifesta-se de acordo com as propostas alvitradas,
acrescendo determinação no sentido de que a CEF faça sempre "uma análise acurada tanto dos pareceres
da área técnica sobre as questões de engenharia do empreendimento quanto dos aspectos econômicofinanceiros das empresas beneficiárias, passando sempre pela aprovação por parte de sua área jurídica,
inclusive no que se refere à constituição das garantias ofertadas."
0 Sr. Secretário, após ressaltar que as falhas verificadas não configuraram dano aos cofres
do FGTS, pois os recursos envolvidos devem retornar ao Fundo com os acréscimos legais e contratuais
estipulados, além de terem sido empregados nas finalidades previstas, havendo inclusive menção a
empreendimentos já concluídos, manifesta sua anuência às propostas efetuadas pela Divisão Técnica.
7.
Secretário.

Solicitei a oitiva do Ministério Público, o qual acordou com o posicionamento do Sr.
É o Relatório.
II- VOTO

De início esclareço que o presente processo foi originalmente autuado como Denúncia.
Entretanto, com a edição da ResoluçãofTCU n° 110/98, que passou a tratar os expedientes advindos de
parlamentares como Representação, determinei a alteração de sua natureza processual, optando por
adaptá-lo às normas atualmente em vigor.
Isso posto, observo que quanto ao mérito do processo, restou apurado pela 8' Secex que as
falhas observadas nas operações denunciadas concentraram-se no âmbito estadual/municipal não se
configurando prejuízos a nível federal. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
envolvidos nas operações inquinadas estão protegidos por instrumentos contratuais, e há notícias,
inclusive, da conclusão de alguns empreendimentos.
Relativamente às determinações propostas entendo-as pertinentes, cabendo aos gestores
estabelecerem os procedimentos administrativos mais apropriados para o seu cumprimento, o que será
acompanhado tanto pela Secretaria de Controle Interno como por este Tribunal, por intermédio das contas
anuais do FGTS.
Deixo de fazer referência, porém, à aplicação dos recursos no mercado financeiro em vista
de o procedimento ter se verificado nos anos de 1991, 1992 e 1993, antes da estabilização econômica,
inexistindo indícios de que tal procedimento continue vigente nos dias atuais.
Ante o exposto, acompanho, no mérito, os pareceres e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto ao E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 2 de outubro de
1998.

GHISI
Minist
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DECISÃO N°

7 3 7 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 018.887/96-1
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Deputado Federal Augusto Carvalho
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 8 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fulcro no art. 37A da Resolução n° 77/96, conhecer do expediente encaminhado como
Representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente;
8.2. com fulcro no art. 43 da Lei n° 8.443/92, determinar à Caixa Econômica Federal - CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, que nos financiamentos que prevejam o repasse de valores
oriundos daquele Fundo para agentes do Poder Público:
8.2.1. sejam certificados o grau de consistência e o nível de precisão dos Projetos Básicos
apresentados, averiguando se eles permitem uma prévia e adequada avaliação do custo dos
empreendimentos e da viabilidade de sua execução com os recursos previstos no contrato a ser firmado;
8.2.2. nas análises de pedidos de financiamento, seja dispensada maior atenção na elaboração e
exame dos laudos de suas áreas técnicas, devendo as autoridades competentes para a concessão dos
créditos ser prévia e expressamente informadas acerca de eventuais divergências existentes entre os
diversos estudos técnicos;
8.2.3. seja realizada uma análise acurada tanto dos pareceres da área técnica sobre as questões de
engenharia quanto aos aspectos econômico-financeiros das empresas beneficiárias, passando sempre pela
aprovação por parte de sua área jurídica, inclusive no que se refere à constituição das garantias ofertadas;
8.3. determinar à Secretaria de Controle Interno no Ministério do Planejamento e Orçamento CISET/MPO que, na qualidade de coordenadora dos trabalhos de auditoria integrada realizados com
vista à prestação anual de contas do FGTS, pronuncie-se, nas contas desse Fundo relativas ao exercício de
1998, acerca das medidas adotadas no que toca às determinações acima enumeradas;
8.4. remeter cópia do Relatório, do Voto e da Decisão ora adotada acompanhada dos documentos
pertinentes, para adoção das providências que entenderem cabíveis:
- ao Tribunal de Contas do Estado do Acre;
- ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
- ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
8.5. dar ciência do Relatório, do Voto e da Decisão ora proferida ao interessado; e
8.6. juntar os presentes autos às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relativas
ao exercício de 1998, para acompanhamento das medidas adotadas.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

PALADINI GHISI
inistro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-001.377/97-3
Natureza: Representação
Interessado: TRT -23' Região Junta de Conciliação e Julgamento de Alta
Floresta/MT.
Ementa: Representação formulada pela Junta de Conciliação e Julgamento
de Alta Floresta/MT acerca de contratação de pessoal procedida pela
Fundação Nacional do índio - FUNAI. Conhecimento. Audiência do
responsável. Acolhimento das justificativas. Determinação. Ciência ao
interessado. Arquivamento dos autos.

Cuidam os autos de Representação formulada pela Sra. Maria Inez Ataíde Boucinha Juíza do
Trabalho - Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento - JCJ de Alta Floresta/MT, pela qual
encaminha cópias extraídas dos autos do processo n° 627/96, em que é parte a FUNAI/MJ, para adoção
das medidas cabíveis no âmbito deste Tribunal, face à inobservância das normas de ordem pública por
parte do administrador.
O supracitado processo trata de Ação Trabalhista proposta por Wladimir Candor contra a FUNAI,
sob a alegação de que manteve vínculo empregatício com a reclamada no período de 22/3/1994 a
22/10/1996, quando foi dispensado sem justa causa, sem que as verbas rescisórias lhe fossem pagas.
Em sentença proferida em 23/1/1997, a JCJ indeferiu os pedidos do reclamante, ante as orientações
expedidas pelo TRT-23a Região e pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho no sentido de considerar
nulo o contrato de trabalho firmado com o ente público, sem prévia aprovação em concurso público,
somente gerando direito aos salários correspondentes ao serviço prestado.
Ouvido em audiência prévia, por meio do Oficio 4' SECEX n° 388/97, o Presidente da FUNAI à
época, Sr. Dinarte Nobre de Madeiro, apresentou as seguintes razões de justificativas, acompanhadas de
documentos anexados aos autos (fls.20/40):
4.1. durante o período em que exerceu as funções de Presidente da FUNAI, não assinou qualquer
ato de admissão face as proibições constitucionais e as freqüentes instruções recebidas do atual
Ministério da Administração Federal, responsável, dentre outras, pela política de pessoal do governo,
que proibia qualquer acesso ao serviço público, se não fosse através de concurso;
4.2. o Sr. Wladimir Candor prestou serviços na condição de trabalhador avulso - modalidade de
contra-recibos, a exemplo do que ocorre com outras frentes de contato, sem com isto manter qualquer
vínculo empregatício com a referida Fundação, pois limitava-se a pilotar embarcações quando das
excursões promovidas pela Frente de Contato Madeirinha, cessando suas atividades assim que findasse
os trabalhos das mencionadas excursões.
A análise das justificativas e dos documentos acostados em anexo, procedida pela 4' SECEX,
apresenta, em síntese, as considerações que se seguem:
5.1. "... a prestação de serviços por Wladimir Candor tinha por objetivo a execução de atividade
de natueza transitória, prática essa rotineira nas frentes de contatos, que demandam pessoas dispostas
1
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a enfrentar desafios, isolamentos e outras condições, de difícil adaptação, envolvidas nos
procedimentos de localização de índios isolados.";
5.2. Como o Sr. Wladimir Candor prestou serviços na modalidade de contra recibos, não houve
nenhum instrumento formalizando a relação de direito envolvida, ou seja, não houve contrato ou outra
forma de acordo escrito;
5.3. "Da análise das circunstâncias envolvidas percebe-se que o procedimento não encontra
respaldo em nenhuma norma legal, não tendo havido, inclusive, provimento de cargo público, como se
supunha à época da audiência, pois esse fato demandaria procedimento específico, ausente no caso,
pois sequer houve a assinatura de qualquer Termo pelo Presidente da FUNAI, conforme informou o
mesmo.";
5.4. "Essa é uma informação importante face ao disposto no art. 6° da Lei 8.112/90 que
estabelece que o provimento em cargo público `far-se-á mediante ato da autoridade competente de
cada Poder'. A autoridade competente no âmbito do Executivo é o Presidente da República, que
normalmente delega a competência a Ministros e Presidentes de Autarquias e Fundações. A
'contratação' dos serviços de Wladimir Candor, sequer, contou com a assinatura do Presidente da
FUNAI."
5.5. O trabalho do Sr. Wladirnir era indispensável para a localização de índios isolados, atribuição
essa legalmente imposta àquela Fundação e que não poderia sofrer interrupção, apesar da ausência de
funcionários, nos quadros da FUNAI,
5.6. não seria possível, para essa atividade, a contratação temporária, prevista na Lei 8.745/93,
uma vez que não estava incluída na relação de necessidades de excepcional interesse público
enumeradas no art. 2° daquele Diploma Legal Entretanto, a Medida Provisória n° 1554-20, de
9/10/1997, alterando o artigo 2° da mencionada Lei, incluiu, dentre as atividades possíveis de
contratação temporária, as "atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela FUNAI"

Ante o exposto e considerando que não restou caracterizada infração ao art. 37, inciso, II, da
é Constituição Federal, haja vista que não houve qualquer procedimento relacionado a provimento de cargo
público relativo ao Sr. Wladimir Candor, entende a 4' SECEX que as razões de justificativas apresentadas
pelo responsável devem ser acatadas, sem prejuízo de se determinar ao Presidente da FUNAI que, quando
da necessidade de prestação de serviços, por pessoal estranho aos quadros daquela Entidade, para o
desenvolvimento de atividades junto às frentes de contato destinadas à localização de índios isolados,
observe os preceitos da Lei 8.745/93, alterada pela Medida Provisória n° 1554-20, de 9/10/1997.
Sugere, ainda, aquela zelosa Unidade Técnica que seja dada ciência da Decisão, Relatório e Voto
que vierem a ser proferidos à Sra. Juíza do Trabalho Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento/Alta
Floresta - MT, arquivando-se o processo.
É o Relatório.

VOTO

Conforme ficou assente no Relatório que antecede este Voto, logrou a FUNAI descaracterizar a
contratação irregular de pessoal, motivo gerador da presente Representação.
Min-is/4461C:Voto/V00137.doc
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2.
Verifica-se que a contratação de pessoal por tempo determinado para executar atividades de
identificação e demarcação desenvolvidas pela FUNAI passou a ter previsão legal como contratação
temporária de mão-de-obra, desde que não seja superior a vinte e quatro meses, conforme a MP 1554-20,
de 9/10/1997, convalidada recentemente pela MP 1.672-32/98, art. 1°, que alterou a Lei n° 8.745/93, no
sentido de incluir, dentre as atividades possíveis de contratação temporária, as "atividades de identificação
e demarcação desenvolvidas pela FUNAI".
Diante do exposto, acolho as propostas apresentadas pela Unidade Técnica e Voto por que seja
adotada a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.

Sala das Sessões, em 21

de outubro de 1998
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DECISÃO N°

7 3 8 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-001.377/97-3
Classe do Assunto: VII - Representação
Interessado: Junta de Conciliação e Julgamento de Floresta Alta/MT
Entidade: Fundo Nacional do índio - FUNAI
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da Representação, nos termos do art.37-A, inciso III, da Resolução n° 77/96-TCU, por
preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 212 e 213, parágrafo único do Regimento
Interno;
8.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelo responsável;
8.3. determinar ao Presidente da FUNAI que, quando da necessidade de prestação de serviços, por
pessoal estranho aos quadros daquela Entidade, para o desenvolvimento de atividades junto às frentes de
contato destinadas à localização de índios isolados, observe os preceitos da Lei 8.745/93, alterada pela
Medida Provisória n° 1554-20, de 9/10/1997, convalidada recentemente pela MP 1.672/98, com vistas a
evitar a contratação de pessoal sem amparo legal;
8.4. comunicar à Presidência da Junta de conciliação e Julgamento de Alta Floresta/MT o inteiro teor
desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram;
8.5. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler

_s
HOMERO SANTOS
Presidente

MSARAr A
'nistro-Relator

— 171 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

(

Denise ./iiend

;loa „Alachado

Assessora

GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-013.087/97-5 (c/ 2 volumes)
Natureza: Representação
Órgão: Ministério das Relações Exteriores — MRE
Interessada: Solange Salgado
Ementa: Representação formulada nos termos do art.
113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, acerca de possíveis
irregularidades em procedimentos licitatórios realizados
pelo Cerimonial do MIRE, objetivando a contratação de
serviços de bufê. Audiência do responsável. Justificativas
apresentadas lograram esclarecer os fatos. Conhecimento.
Provimento parcial. Inclusão da unidade em futuro plano
de auditoria. Juntada dos autos às contas da entidade
relativas ao exercício de 1997. Ciência à interessada.

Trata-se de representação formulada pela Exma. Juíza Federal Solange Salgado, da ia
Vara Judicial do Distrito Federal, nos termos do art. 113 da Lei n° 8.666/93, em face de pretensas
irregularidades praticadas pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores — MIRE na aplicação da
Lei de Licitações, no que se refere à contratação de serviços de bufê.
Ouvido em audiência sobre as ocorrências trazidas ao conhecimento deste Tribunal, o Sr.
2
Embaixador Frederico Cézar de Araújo, Chefe do Cerimonial do MIRE, prestou os esclarecimentos
solicitados, os quais foram analisados pela 3' Secex. A seguir, apresento os principais aspectos do caso:
Ocorrência: alijamento da firma Di Gagliardi Buffet Ltda das cotações, por 17 meses, para
2.1
a prestação de serviços de bufê no órgão.
Justificativas do responsável: procedimento legal. De acordo com o art. 24, inciso IV, da
Lei n° 8.666/93, é permitido à Administração eleger diretamente o contratado que mais se adeqüe ao
interesse público, e o afastamento da citada empresa obedeceu a imperativos de interesse público, uma
vez que seus serviços causaram problemas à imagem brasileira no exterior, bem como teve sua sede
interditada pela vigilância sanitária às vésperas da posse presidencial de 1995.
Análise da 3 a Secex: as alegações apresentadas limitaram-se a defender a
discricionariedade da Administração na escolha do contratado, em caso de contratação direta com
dispensa de licitação. É irrelevante o fato de a empresa estar ou não sendo alijada das cotações de preço,
ou os motivos que levaram o MRE a evitar contratá-la, mas sim a ausência de requisitos legais
(emergência ou calamidade pública) que fundamentem a aplicação da dispensa de licitação, com base no
art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, às contratações de serviços de bufê.
Ocorrência: anulação da Concorrência n° 4/95 pelo fato de a Empresa Di Gagliardi Buffet
2.2
Ltda, vencedora do certame, propor preço manifestamente acima do valor de mercado para serviços de
bufê.
Justificativas do responsável: a proposta da empresa excedia em cerca de 47% o preço
médio praticado em eventos individuais na época.
Análise as 3' Secex: realmente, os preços da empresa (R$ 125,00 para almoço ou jantar
na faixa de dois a 34 convidados e R$ 115,00 para a faixa de 35 a 200 convidados) estavam muito acima
min-is_443/civotos/013087
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daquele praticados pelo mercado. Como exemplo, a Nota de Empenho n° 95NE00863, de 18/10/1995,
registra a contratação do Buffet Helena Ltda para o fornecimento de jantar, oferecido pelo Presidente da
República a autoridades palestinas, pelo preço unitário de R$ 45,00. Assim, ao anular a mencionada
concorrência com base nos arts. 48, inciso II, e 49, da Lei n° 8 666/93, a Comissão Permanente de
Licitação agiu dentro da lei e no interesse público
2.3
Ocorrência: criação de quesito chamado serviço-teste, utilizado para avaliar empresas a
serem contratadas para a prestação de serviços de bufê, com base em critérios subjetivos, o que gerou,
inclusive, a desclassificação da Empresa Di Gagliardi Buffet Ltda da Concorrência n° 5/96
Justificativas do responsável: a realização de concorrência tipo "melhor preço e técnica"
foi amplamente apoiada por vários órgãos da Administração, visto que seria um dos meios de aferir a
qualidade da comida oferecida pelos licitantes e de certificar que os serviços ofertados estivessem dentro
de padrões razoáveis em face dos oferecidos por outros países em recepções oficiais.
Análise da 3 a Secex: considerando que o responsável referiu-se a licitações do tipo técnica
e preço, utilizada nas Concorrências n° 5/96 e 2/97, registre-se que, segundo o art. 46 da Lei n° 8.666/93,
os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços
de natureza predominantemente intelectual, não havendo, na vasta doutrina consultada sobre o assunto,
elementos que subsidiem a aplicação do citado tipo de licitação para a contratação de serviços de bufê.
Embora o gestor nada tenha afirmado acerca do serviço-teste, a sua instituição pode ser considerada
válida, desde que empregada em licitações do tipo menor preço, que conste do edital, e que o serviçoteste seja realizado na fase de julgamento apenas para fins de desclassificação de proposta.
2.4
Ocorrência: realização de contratações emergenciais de serviços de bufê por mais de dois
anos, com base no art. 24, inciso VII, da Lei n° 8.666/93, de firmas que não se submeteram à prévia
realização do chamado serviço-teste, aplicado à Empresa Di Gagliardi Buffet Ltda.
Justificativas do responsável: a revogação da Concorrência n° 4/95, diante do fato de que
a única empresa habilitada apresentou preços acima dos praticados pelo mercado, possibilitou a utilização
da exceção à regra de licitar. Posteriormente, a Concorrência n° 5/96 foi declarada fracassada, uma vez
que a única empresa habilitada não foi classificada no serviço-teste. A última licitação realizada Concorrência n° 2/97 — foi suspensa por determinação do Exmo. Juiz Federal da 15 a Vara.
Análise da 3' Secex: as justificativas apresentadas já foram analisadas em quesitos
anteriores. O serviço-teste pode ser considerado adequado, preenchidas as condições necessárias, e não
existe amparo legal na contratação direta de serviços de bufê com dispensa de licitação. Ressalte-se que,
diante da impossibilidade comprovada de se efetuar a licitação na modalidade cabível (concorrência),
seria menos mal efetuar-se provisoriamente em outra modalidade do que não efetuá-la de forma
nenhuma.
Em conclusão, a Unidade Técnica, destacando que uma rápida consulta ao Siafi revela
3.
que "o Cerimonial do MRE tem sido pouco cuidadoso no cumprimento de dispositivos da Lei n°
8.666/93", propõe que o Tribunal:
conheça da presente representação, formulada nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente;
acolha parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo responsável;
fixe prazo para que o cerimonial do MIRE regularize as contratações de serviços de
bufê, passando a realizá-las exclusivamente por licitações públicas;
junte o presente processo às contas da entidade relativas a 1997, para análise em
conjunto e em confronto;
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e) inclua o Cerimonial do MIRE nos próximos planos de auditoria, para verificação nas
áreas de licitações e contratos;
O comunique o que for decidido à interessada
É o relatório
VOTO
A representação em apreço consiste de cópia da sentença e dos autos do Mandado de
Segurança n° 97.34.10658-9, impetrado pela Empresa Di Gagliardi Buffet Ltda contra o Chefe do
Cerimonial do MIRE, objetivando a participação em cotações de preço realizadas pelo órgão, para a
contratação de serviços de bufê. Em 17/7/1997 a segurança foi concedida, sendo determinado "à
autoridade impetrada que ao realizar cotação de preço para prestação de serviços de bufê, convide a
impetrante para participar de todas essas cotações com irrestrita igualdade de tratamentocom as
demais firmas convidadas para o ato" (grifos originais).
Como se vê, a pretensão da empresa foi acolhida. Entretanto, a questão principal que
emerge dos autos é a contratação de serviços de bufê, em caráter emergencial, por mais de dois anos,
com base no art. 24, incisos IV e VII, da Lei n° 8.666/93 (embora as informações constantes do mandado
de segurança, bem como a audiência efetuada pelo Tribunal, tenham mencionado apenas o inciso VII, os
esclarecimentos prestados demonstram que as referidas contratações também basearam-se no inciso IV).
Segundo o responsável, tais procedimentos foram adotados uma vez que as concorrências realizadas pelo
MIRE para esse fim não chegaram a bom termo. Embora, ante a imperiosa necessidade de solução
imediata para as questões vinculadas a recepções oficiais, os atos praticados possam ser considerados
justificados, deve ser ressaltado que a contratação de serviços da espécie não pode prescindir do
respectivo certame licitatório.
Após a instrução dos autos, consoante resultado publicado no DOU de 27/5/1998 (Seção
3, pág. 9), verifico que o objeto da Concorrência n° 5/96 foi adjudicado à Empresa Di Gagliardi Buffet
• Ltda (vencedora do certame, porém até então não contratada em virtude de não ter sido classificada no
serviço-teste — vide subitem 2.4 do relatório precedente). Essa adjudicação, a meu ver, regulariza a
questão da contratação dos serviços em tela, dispensando-se a determinação sugerida nesse sentido.
Entretanto, entendo ainda cabível a inclusão do Cerimonial do MIRE em futuro plano de auditoria,
objetivando uma verificação especifica nas áreas de licitações e contratos, conforme propugnado pela
unidade técnica, bem como a juntada desses autos às contas da unidade relativas a 1997, exercício no
qual foram adotados os principais atos administrativos relativos à Concorrência n° 5/96. Quanto às
demais questões que motivaram a audiência do responsável, penso que os argumentos e as explicações
apresentados lograram esclarecer a contento as ocorrências assinaladas.
Com estas observações, acolho o parecer da 3' Secex e voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 21 de
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DECISÃO N°

73 9 /98-TCU-Plenário

Processo n°: TC 013.087/97-5 (c/ 2 volumes)
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Solange Salgado
Órgão: Ministério das Relações Exteriores - MRE
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 3' Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, formulada nos termos do § 1° do art. 113 da Lei n°
8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. incluir o Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores — MRE em futuro plano de
auditoria, objetivando verificar especificamente as áreas de licitações e contratos;
8.3. juntar os autos às contas da unidade relativas ao exercício de 1997, para exame em conjunto e
em confronto;
8.4. dar ciência desta deliberação à interessada.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC 450.234/97- 5
NATUREZA: Solicitação de informações e cópias
ÓRGÃO: Ministério Público Federal
INTERESSADO: Felício Pontes Júnior, Procurador da República
EMENTA: Solicitação de informações e cópia de processo formulada
pelo Ministério Público. Conhecimento. Envio de cópia do processo em
questão, bem como da presente Decisão, Relatório e Voto. Concessão de
prorrogação de prazo.
Trata o presente processo de solicitação de informações e cópia dos presentes autos formulada
pelo Procurador da República no Município de Santarém, Felício Pontes Júnior, mediante o Oficio n° 068/98PRM/STM/Rinf, de 11 de setembro de 1998, acerca de irregularidades detectadas em auditoria realizada nas
obras de pavimentação da Rodovia BR-163, trecho Divisa MT/PA — Santarém
HISTÓRICO
Em atendimento ao art. 69, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
1998, Lei n° 9.473, de 22.07.1997, este Tribunal, mediante Decisão s/n Plenário (Sigilosa), determinou a
realização de levantamentos de auditorias em diversas obras, dentre as quais a BR-163/PA — Divisa MT/PA
— Santarém.
Segundo a Unidade Técnica, foi formalizado o processo TC-450.233/97-9 — Sigiloso, contendo
as documentações e resultado do levantamento de auditoria da obra em comento, que, devido aos indícios de
irregularidades detectados, fundamentou a instauração do presente processo de representação TC-450.234/975, que após apreciado pelo Plenário, resultou na Decisão n° 501/98, de 05.08.1998, abaixo reproduzida:
"8.1. determinar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER que:
8.1.1. informe ao Tribunal, no prazo de 15(quinze) dias, as medidas adotadas em razão da
lavratura da Apostila de Denúncia ao Convênio para Delegação de Encargos n° PG-015/70 e todos os seus
aditivos, publicada no DOU de 12.09.1997, inclusive no tocante à devolução dos saldos financeiros proventura
remanescentes;
8.1.2. observe rigorosamente os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e demais alterações,
especialmente no que se refere à impossibilidade de celebração de termos aditivos sem a devida cobertura
contratual;
8.2. encaminhar ao Sr. Eitel Santiago de Brito Pereira, Subprocurador-Geral da República —
Coordenador da 5' Câmara de Coordenação e Revisão (Patrimônio Público e Social), e ao Sr. Felicio Pontes
Jr., Procurador da República no Município de Santarém/PA, cópia das informações gerenciais obtidas
no levantamento de auditoria realizado pela SECEX/PA, em agosto/97, para atendimento ao disposto no
art. 169 da Lei n° 9.437/97 ( Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998), nas obras de
implantação da linha de transmissão Tucuruí-Rurópolis e nas obras de melhoramento e restauração da BR163, Trecho Divisa MT/PA — Santarém, bem como desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que
a fundamentaram, para conhecimento."(grifos meus)
DA SOLICITAÇÃO
O Procurador da República no Município de Santarém/PA, após o recebimento dos elementos
referidos no item 8.2 da Decisão 501/98, solicita, fundamentado no Convênio de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público, novos dados acerca do
Convênio para Delegação de Encargos já citado, bem como informações sobre a existência de outras
diligências investigatórias à Rodovia BR-163.
MIN-HGS-455\ C DOCUMENTOSVDOCS 45023497

— 176 —
'1)enise

Sdva _Machado
Aeoessora

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

PARECER DA UNIDADE TÉCNICA
A SECEX/PA, após analisar a solicitação em tela, propõe, com fulcro no art. 30, parágrafo
único c/c o art. 32 da Resolução n° 77/96, e considerando as cláusulas 2.1.d, 3.4 e 3.5 do Acordo de
Cooperação Técnica TCU/MPF:
seja atendida a solicitação da Procuradoria da República em Santarém, com o fornecimento
de cópias dos autos do processo TC - 450.234/97-5;
seja arquivado o presente processo.
É o Relatório.
VOTO
Os elementos solicitados pelo Ministério Público estão contidos no presente processo, razão
que me leva a acolher a proposta da Unidade Técnica, no que se refere ao fornecimento das cópias.
Observo, entretanto, que consta dos autos solicitação de prorrogação de prazo relativa à
determinação constante do item 8.1.1 da Decisão n° 501/98 acima transcrita, formulada pelo Sr. Mauricio
Hasenclever Borges Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que entendo deva ser
deferida.
Diante do exposto, acolhendo o parecer da Unidade Técnica, Voto por que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à consideração deste Egrégio Plenário

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21
1998.

RTO GUIMARÃES SO TO
Ministro-Relator
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DECISÃO NQ

740 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n2 : 450.234/97-5
Classe de Assunto: V - Representação
Interessado: Secretaria de Controle Externo do Estado do Pará — SECEX/PA
Órgão: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 30, parágrafo único da Resolução n° 77/96;
8.2 — encaminhar ao solicitante cópia do TC-450.234/97-1 e da presente Decisão, Relatório e Voto;
8.3 — autorizar a concessão de 15 (quinze) dias para que o Sr. Mauricio Hasenclever Borges informe a
este Tribunal as medidas constantes do subitem 8.1.1 da Decisão n° 501/98 — Plenário.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

HUMB TO GUIMARÃES S
Ministro-Relato
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC 015.045/97-8
Natureza: Representação
Interessada: Procuradoria da República em Goiás/MPF
Entidade: Banco do Brasil S/A

Ementa:
- Representação. Renúncia parcial de crédito fundado em cédula rural
hipotecária e cédulas de crédito comercial, referente a encargos
financeiros e contratuais. Crédito de dificil recuperação. Licitude dos
procedimentos adotados em face da legislação societária e de normas
regulamentares do Banco Central. Precedentes. Conhecimento e
improcedência. Determinações. Envio de cópia à interessada.
RELATÓRIO

Adoto como parte do presente Relatório o percuciente parecer de fls. 227/229, da lavra da
Procuradora Dr 2 Maria Alzira Ferreira, verbis:
"Trata-se de representação formulada pelo Procurador da República em Goiás, Hélio Telho
Corrêa Filho, com base no art. 6 2, XVIII, c da Lei Complementar n 2 75/93, solicitando a realização de
inspeção junto ao Banco do Brasil para averiguar eventual lesão ao patrimônio do Banco, decorrente de
acordo, pelo qual um saldo devedor de R$ 83.186.076,15 seria considerado liquidado mediante dação em
pagamento de Títulos da Dívida Agrária, no valor de R$ 1.068.000,00.
2.
Conforme cópia da petição de folhas 02/04, dirigida ao Exmo. Juiz Federal da LV- Vara
da Seção Judiciária do Estado de Goiás e referente ao Processo n 2 1997.35.4673-5/V - Ação de
Desapropriação V -, o Banco do Brasil, na qualidade de terceiro interessado, requereu, com fulcro no art. 762,
V, c/c o art. 1.558, II do Código Civil, sua sub-rogação no valor do bem a ser desapropriado, uma vez que
havia sido dado como garantia real, nas seguintes operações de crédito:
Cédula Rural Hipotecária ng 85/00055-5, de 19/03/87, no valor de Cz$ 1.691 033,00
(f 12/13);
Cédula de Crédito Comercial n 2 87/20.230-1, de 26/08/87, no valor de Cz$ 4.987.000,00
(f. 08/09);
Cédula de Crédito Comercial n 2 87/20.231-X, de 26/08/87, no valor de Cz$ 4.504.000,00
(f 10/11);
Nota de Crédito Comercial n 2 87/20.267-0, de 21/10/87, no valor de Cz$ 2.000.000,00
(f. 15).
Na referida petição, o Banco do Brasil informou que esses instrumentos de crédito
3.
foram levados a execução judicial e que o saldo devedor das operações, até 08.05.97, importava em R$
83.186.076,15.
Na petição de folhas 36/39, os devedores/expropriandos, juntamente com o Banco,
4.
requerem, nos termos do art. 6 2, § 22 da Lei Complementar 76/93, o levantamento de oitenta por cento da
indenização a que fazem jus para, em seguida, ser autorizada a transferência, ao Banco do Brasil, do valor
de R$ 1.068.000,00, equivalente a 17.287, 15 Títulos da Divida Agrária - TDA. Consta, ainda, da petição,
que, por força de acordo celebrado entre os requerentes, a efetivação dessa transferência representaria a
C \ MIN-FG\ MICRO-02 RELATORIOS \01504597 DOC-mnb-PCAC
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liquidação dos débitos decorrentes das citadas operações de crédito.
Nos termos da decisão judicial de folhas 150/151, foi deferido o levantamento de 80%
do valor do bem expropriado e determinada a dedução da quantia devida ao Banco do Brasil.
Em resposta à diligência de folha 49, o Banco do Brasil assim se manifestou
(f 166/171):
as dívidas são decorrentes de créditos concedidos às empresas do grupo denominado
Sacha. Essas empresas entraram em colapso financeiro, impossibilitando a quitação dos
compromissos, o que resultou no ajuizamento dos créditos, em 30.06.88;
a solução por meio contencioso arrasta-se por quase 10 anos, sem previsão de desfecho
a médio prazo e sua continuidade, além de acarretar custos adicionais, não permitiria
ao Banco satisfazer seu crédito em quantia superior à que foi oferecida, em face da
insolvência dos devedores, reconhecida pelo Representante do Ministério Público (f
185/193), e em razão da inexistência de outros bens patrimoniais em montante
compatível com a dívida ou livres de ônus com terceiros,
endividamento do Grupo sofreu significativa evolução e o patrimônio, ao contrário,
considerável aviltamento, acompanhando o mercado de imóveis rurais;
acordo apresentado no processo de desapropriação propiciou alternativa de
recebimento dos créditos, bastando ao Banco habilitar seus haveres nos autos e
aguardar o desfecho da ação de desapropriação, que incidiria sobre a única garantia
para as operações contratadas;
em razão da insuficiência patrimonial dos devedores para saldar seus compromissos,
Banco entendeu, como melhor solução, acolher a proposta apresentada, embora
aquém do quantum devido, inclusive por se tratar de recuperação de créditos
contabilizados como prejuízo, desde 05.11.90;
após recuperadas as quantias constantes do acordo, seriam passíveis de aplicações no
mercado interbancário que, mesmo em uma estimativa conservadora, resultariam, com
decorrer dos anos, em valores superiores aos que ficariam bloqueados por força da
continuidade do litígio judicial;
acordo não infringe qualquer dispositivo da Lei das S.A., ao contrário, mostra-se em
consonância com o princípio da diligência administrativa, ao permitir recuperar
extrajudicialmente aquilo que, no máximo, se obteria em juízo com maior custo.
Os relatórios elaborados pela unidade técnica (f 221/223 e 224/225) registram que o
7
elevado valor do débito foi atingido em razão do longo prazo de inadimplência dos devedores, durante o qual
houve a incidência de pesados encargos e que se o débito fosse atualizado, a título de comparação, pelos
critérios aplicáveis à caderneta de poupança ou aos débitos imputados pelo Tribunal de Contas da União,
seriam obtidos valores inferiores ao que o Banco pretende receber em função do acordo.
Concluem pela improcedência da representação, tendo em vista que a entidade buscou
8.
de todas as formas regulamentares possíveis recuperar seus recursos, inclusive por intermédio das ações
judiciais cabíveis e que a renúncia de crédito, ora tratado, por referir-se a encargos de inadimplência e não ao
principal, não implica lesão ao patrimônio do Banco, pois que negociações semelhantes já foram consideradas
regulares pelo Plenário do TCU ( TC 022.222/92-8, Decisão Sigilosa 68/93; TC 25.776/92-8, Acórdão n 2
031/93 e TC 25.777/92-0, Acórdão 138/93). Não obstante, propõe a unidade técnica que seja determinado
ao Banco do Brasil que informe, por ocasião do desfecho do processo de desapropriação, acerca da obtenção
CANA IN-FG \ MICRO-021RELATOR105101504597.DOC-mnb-PCAC
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ou não da transferência dos Títulos da Dívida Agrária, por ele requerida.
Considerando que a recuperação integral do débito não seria possível diante da situação
patrimonial dos devedores, a análise das vantagens econômicas do acordo realizado pelo Banco do Brasil deve
pautar-se pela confrontação entre o valor que poderia ser obtido por meio da execução judicial da dívida e os
ganhos possibilitados pelo acordo.
Nesses termos, os esclarecimentos prestados pela entidade evidenciaram que, com o
recebimento dos Títulos da Dívida Agrária, o Banco poderia beneficiar-se da melhor oportunidade até então
apresentada para minoração dos prejuízos causados por uma operação de curso anormal. Portanto, as medidas
adotadas para recuperação, ainda que parcial, do crédito, harmonizam-se com os deveres e responsabilidades
atribuídos aos administradores das Sociedades Anônimas nos arts. 153 a 158 da Lei n 2 6.404/76.
Ressalte-se que a possibilidade de as instituições financeiras realizarem acordos
semelhantes ao intentado pelo Banco do Brasil encontra previsão nas normas editadas pelo Banco Central do
Brasil, haja vista o disposto no item 17, Cap. 1, do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro COSIF, a seguir transcrito :
117 - No caso de recuperação de créditos baixados como prejuízo mediante dação de bens
em pagamento, observam-se os seguintes procedimentos :
a)
b) quando a avaliação dos bens for inferior ao valor atualizado da dívida, o valor
a ser escriturado como receita limita-se ao montante da avaliação do bens."
Ante todo o exposto, manifestamo-nos, de acordo com a proposição da 8 2 SECEX, à
folha 225 11 .
Importa esclarecer que o parecer do Diretor Interino da 2 2 Divisão Técnica, com o qual
2.
concorda o Titular 8 2 SECEX conclui no sentido de se:
2.1 - conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente;
2.2 - determinar ao Banco do Brasil que, por ocasião do desfecho da Ação de Desapropriação
n2 1997.35.4675-51V, em trâmite na 4 2 Vara Federal do Estado de Goiás, informe a este Tribunal acerca da
obtenção ou não da transferência dos Títulos da Dívida Agrária - TDAs requeridos por sua Assessoria Jurídica
naquele Estado nos autos da citada ação, com os respectivos comprovantes;
2.3 - dar conhecimento da Decisão que vier a ser proferida a respeito, bem como do Relatório
e Voto do Relator ao Representante;
2.4 - determinar ajuntada dos autos às contas do Banco do Brasil, relativas ao exercício de
1997, para exame em conjunto e em confronto.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96
- TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Da leitura dos autos conclui-se que grande parte do débito relativo aos títulos de crédito objeto
da execução promovida pelo Banco do Brasil diz respeito a encargos financeiros e contratuais decorrentes do
longo período de inadimplência das empresas devedoras, bem assim que o montante principal da dívida guarda
correlação com o valor pactuado.
É de se presumir, realmente, que a precária situação patrimonial das empresas devedoras
impossibilitaria a recuperação integral do débito e ainda que o prosseguimento da Ação intentada traria custos
adicionais para a empresa Desse modo, o procedimento adotado pelo Banco do Brasil harmoniza-se com o
prescrito na legislação societária e com as normas do Banco Central do Brasil.
C \ MIN-FG \ MICRO-02 \ RELATORIOS \ 01504597 DOC-mnb-PCAC
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Ressalte-se ainda que, em casos semelhantes ao ora examinado, esta Corte adotou o
entendimento de que, avaliada a relação custo/beneficio da cobrança judicial, o crédito concernente a encargos
financeiros e contratuais pode ser objeto de renúncia parcial, sem que isso se caracterize lesão ao patrimônio
do Banco, desde que o pactuado possibilite o reembolso dos valores referentes ao crédito principal (TC
022.222/92-8, Decisão Sigilosa 68/93; TC 25.776/92-8, Acórdão n 9 031/93 e TC 25.777/92-0, Acórdão
138/93).
Diante do exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1998.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Proc. TC-015.045/97-8
Representação
Parecer

Trata-se de representação formulada pelo Procurador da República em Goiás. Hélio Telho
Corrêa Filho, com base no art. 6°, XVIII, c da Lei Complementar n° 75/93, solicitando a realização de
inspeção junto ao Banco do Brasil para averiguar eventual lesão ao patrimônio do Banco, decorrente de
acordo, pelo qual um saldo devedor de R$ 83.186076,15 seria considerado liquidado mediante dação em
pagamento de Títulos da Dívida Agrária, no valor de R$ 1 068.000,00.
2.
Conforme cópia da petição de folhas 02/04, dirigida ao Exmo. Juiz Federal da 4a Vara da
Seção Judiciária do Estado de Goiás e referente ao Processo n° 1997.35.4673-5/V — Ação de
Desapropriação V —, o Banco do Brasil, na qualidade de terceiro interessado, requereu, com fulcro no art.
762, V, c/c o art. 1.558, II do Código Civil, sua sub-rogação no valor do bem a ser desapropriado, uma
vez que havia sido dado como garantia real, nas seguintes operações de crédito:
Cédula Rural Hipotecária n° 85/00055-5, de 19/03/87, no valor de Cz$ 1 691 033,00 (f.
12/13),
Cédula de Crédito Comercial n° 87/20.230-1, de 26/08/87, no valor de Cz$ 4.987.000,00 (f
08/09);
Cédula de Crédito Comercial n° 87/20.231-X. de 26/08/87, no valor de Cz$ 4.504.000,00
(f. 10/11);
Nota de Crédito Comercial n° 87/20.267-0, de 21/10/87, no valor de Cz$ 2.000.000,00 (f
15).

•

1_

3.
Na referida petição, o Banco do Brasil informou que esses instrumentos de crédito foram
levados a execução judicial e que o saldo devedor das operações, até 08.05.97, importava em R$
83.186076,15.
4
Na petição de folhas 36/39, os devedores/expropriandos, juntamente com o Banco, requerem,
nos termos do art. 6°, § 2° da Lei Complementar 76/93, o levantamento de oitenta por cento da
indenização a que fazem juz para, em seguida, ser autorizada a transferência, ao Banco do Brasil, do valor
de R$ 1.068.000,00, equivalente a 17.287, 15 Títulos da Dívida Agrária — TDA. Consta, ainda, da
petição, que, por força de acordo celebrado entre os requerentes, a efetivação dessa transferência
representaria a liquidação dos débitos decorrentes das citadas operações de crédito.
5
Nos termos da decisão judicial de folhas .150/151, foi deferido o levantamento de 80% do valor
do bem expropriado e determinada a dedução da quantia devida ao Banco do Brasil.
6

Em resposta à diligência de folha 49, o Banco do Brasil assim se manifestou (f 166/171)
as dívidas são decorrentes de créditos concedidos às empresas do grupo denominado Sacha.
Essas empresas entraram em colapso financeiro, impossibilitando a quitação dos
compromissos, o que resultou no ajuizamento dos créditos, em 30.06.88;
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a solução por meio contencioso arrasta-se por quase 10 anos, sem previsão de desfecho a
médio prazo e sua continuidade, além de acarretar custos adicionais, não permitiria ao
Banco satisfazer seu credito em quantia superior à que foi oferecida, em face da insolvência
dos devedores, reconhecida pelo pelo Representante do Ministério Público (f 185/193), e
em razão da inexistência de outros bens patrimoniais em montante compatível com a dívida
ou livres de ônus com terceiros;
- o endividamento do Grupo sofreu significativa evolução e o patrimônio, ao contrário,
considerável aviltamento, acompanhando o mercado de imóveis rurais;
o acordo apresentado no processo de desapropriação propiciou alternativa de recebimento
dos créditos, bastando ao Banco habilitar seus haveres nos autos e aguardar o desfecho da
ação de desapropriação, que incidiria sobre a única garantia para as operações contratadas;
em razão da insuficiência patrimonial dos devedores para saldar seus compromissos, o
Banco entendeu como melhor solução acolher a proposta apresentada, embora aquém do
quantum devido, inclusive por se tratar de recuperação de créditos contabilizados como
prejuízo, desde 05.11.90;
após recuperadas as quantias constantes do acordo, seriam passíveis de aplicações no
mercado interbancário que, mesmo em uma estimativa conservadora, resultariam, com o
decorrer dos anos, em valores superiores aos que ficariam bloqueados por força da
continuidade do litígio judicial;
o acordo não infringe qualquer dispositivo da Lei das S.A., ao contrário, mostra-se em
consonância com o princípio da diligência administrativa, ao permitir recuperar
extrajudicialmente aquilo que, no máximo, se obteria em juízo com maior custo.
7

Os relatórios elaborados pela unidade técnica (f 221/223 e 224/225) registram que o elevado
valor do débito foi atingido em razão do longo prazo de inadimplência dos devedores, durante o qual
houve a incidência de pesados encargos e que se o débito fosse atualizado, a título de comparação, pelos
critérios aplicáveis à caderneta de poupança ou aos débitos imputados pelo Tribunal de Contas da União,
seriam obtidos valores inferiores ao que o Banco pretende receber em função do acordo.
8
Concluem pela improcedência da representação, tendo em vista que a entidade buscou de
todas as formas regulamentares possíveis recuperar seus recursos, inclusive por intermédio das ações
judiciais cabíveis e que a renúncia de crédito, ora tratado, por referir-se a encargos de inadimplência e não
ao principal, não implica lesão ao patrimônio do Banco, pois que negociações semelhantes já foram
consideradas regulares pelo Plenário do TCU ( TC 022.222/92-8, Decisão Sigilosa 68/93; TC 25.776/928, Acórdão n° 031/93 e TC 25.777/92-0, Acórdão 138/93 ). Não obstante, propõe a unidade técnica que
seja determinado ao Banco do Brasil que informe, por ocasião do desfecho do processo de
desapropriação, acerca da obtenção ou não da transferência dos Títulos da Dívida Agrária, por ele
requerida.
9

Considerando que a recuperação integral do débito não seria possível diante da situação
patrimonial dos devedores, a análise das vantagens econômicas do acordo realizado pelo Banco do Brasil
deve pautar-se pela confrontação entre o valor que poderia ser obtido por meio da execução judicial da
dívida e os ganhos possibilitados pelo acordo.
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10
Nesses termos, os esclarecimentos prestados pela entidade evidenciaram que, com o
recebimento dos Títulos da Dívida Agrária, o Banco poderia beneficiar-se da melhor oportunidade até
então apresentada para minoração dos prejuízos causados por uma operação de curso anormal. Portanto,
as medidas adotadas para recuperação, ainda que parcial, do crédito, harmonizam-se com os deveres e
responsabilidades atribuídos aos administradores das Sociedades Anônimas nos arts. 153 a 158 da Lei n°
6. 404/76.
11.
Ressalte-se que a possibilidade de as instituições financeiras realizarem acordos semelhantes ao
intentado pelo Banco do Brasil encontra previsão nas normas editadas pelo Banco Central do Brasil, haja
vista o disposto no item 17, Cap. I, do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COST, a
e2uir transcrito
"17 - No caso de recuperação de créditos baixados como prejuízo mediante dação de bens em
pagamento. observam-se os seguintes procedimentos ..

quando a avaliação dos bens for inferior ao valor atualizado da dívida, o valor a ser
escriturado como receita limita-se ao montante da avaliação do bens."

12.
225.

Ante todo o exposto, manifestamo-nos, de acordo com a proposição da 8 SECEX, à folha

Brasília, 22 de setembro de 1998

•

----Maria A ira Ferreira
Procuradora
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DECISÃO N2

741 /98-TCU - Plenário

Processo n2 TC 015.045/97-8
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Procuradoria da República em Goiás/MPF
Entidade: Banco do Brasil S/A.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dr 2 Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: 8 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. no art. 19,
inciso I, "u", do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 determinar ao Banco do Brasil que, por ocasião do desfecho da Ação de Desapropriação n 2
1997.35.4673-51V, em trâmite na 4 2 Vara Federal do Estado de Goiás, informe a esta Corte acerca da
obtenção ou não da transferência dos Títulos da Dívida Agrária - TDAs requeridos nos autos da referida
ação;
8.3. encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à
interessada;
8.4. determinar ajuntada dos presentes autos às contas do Banco do Brasil relativas ao exercício de
1997.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ AN

NIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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TC —926.754/98-0

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC - 926.754/98-0
Natureza: Solicitação
Entidade: Município de Bagé/RS
Interessado: José Diogo Cyrillo da Silva - Procurador-Chefe da União no
Rio Grande do Sul
Ementa: Solicitação de "manifestação" deste Tribunal acerca da matéria
relativa à Ação de Ressarcimento do Tesouro Nacional n° 44054, em
tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Bagé, em virtude da ausência
de prestação de contas dos recursos repassados à Municipalidade, pelo
extinto Ministério do Bem-Estar Social. Deliberação deste Tribunal,
proferida em análise ao Relatório de Auditoria contido no TC 625.190/97-1, resultou em constituição da Tomada de Contas Especial
(TC - 625.235/98-3), que se encontra sobrestado no Gabinete deste
Relator, em função de recolhimento parcial do débito. Manifestação deste
Tribunal sobre as irregularidades na aplicação dos recursos repassados
pela Portaria/GM/MBES/1016/93 dar-se-á na competente Tomada de
Contas Especial (TC - 625.235/98-3). Processo ainda não apreciado pelo
TCU. Atendimento à solicitação condiciona-se à apreciação final da
Tomada de Contas Especial pelo Tribunal.

Adoto como Relatório a concisa instrução do Sr. Diretor de Divisão Técnica da SECEX/RS, Luiz
Fernando Giacomelli, em análise à solicitação em apreço:
"Trata-se de expediente subscrito pelo Sr. José Diogo (7yrillo da Silva - ProcuradorChefe da União no RS, por meio do qual solicita a este Tribunal que se manifeste 'relativamente
ao que contém no relatório em anexo, provindo da Procuradoria Seccional da União, em Bagé
O 'relatório em anexo', a que se refere o Procurador-Chefe, trata de 'Ação de
Ressarcimento de Recurso ao Tesouro Nacional n ° 44054, em tramitação na 2° Vara Cível da
Comarca de Bagé, tendo como autor a Prefeitura Municipal desta localidade e réu o ex-Prefeito
Luiz Alberto Corrêa Vargas' (f1.02), em razão da ausência de prestação de contas dos recursos
repassados pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social por meio da Portaria n° 1016/93 no valor
de CRS 114.768.611,00.
Em pesquisa aos 'sistemas' deste Tribunal, localizamos o TC-625.190/1997-1, que se
refere a Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Bagé na área de convênios.
Ao apreciar este Relatório, o TCU decidiu determinar a diversas entidades que informassem
sobre a situação das prestações de contas de vários convênios, entre eles o registrado sob o n°
Portaria/GM/MBES/1016/93, em razão de irregularidades apuradas pela equipe de. auditoria
(vide Decisão 252/97- 2 ° Câmara - Ata 31/97, alínea "g').
Em razão da determinação do TC'U, o Ministério da Administração e Reforma do Estado,
responsável pelos convênios do extinto MBES, oficiou à Prefeitura solicitando o recolhimento dos
recursos, conforme documento de fl. 7/8. Não obtendo êxito, providenciou a instauração da
competente Tomada de Contas Especial, já protocolada neste Tribunal sob o número TC625.235/1998-3. A Prefeitura, por sua vez, impetrou Ação de Ressarcimento referida no item 2
acima.
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O T(-625.235/1998-3, encontra-se, atualmente, sobrestado neste SECEX, por Despacho
do eminente Ministro-Relator Benjamin Zymler, em razão da questão suscitada pelo Ministro
Iram Saraiva na sessão de 22.10.97, acolhida pelo Plenário (recolhimento parcial do débito).
Feito este breve histórico, passamos à análise da solicitação em questão, que por referirse a processo em tramitação, enquadra-se no art.30, parágrafo único da Resolução TCU
77/96, c/c o art. 1°, parágrafo 30 da Portaria n° 331/98.
Nesse sentido, parece-nos oportuno informar àquela autoridade, que a instância adequada
para que o TCU apresente sua manifestação acerca da regularidade na aplicação dos recursos
do Convênio registrado sob o n° Portaria/GM/MBES/ 1016/93 é o processo de Tomada de Contas
Especial já instaurado e protocolado neste Tribunal sob o n° TC-625.235/1998-3.
Cumpre registrar, .finalmente, que o atendimento a solicitações sobre processos não
apreciados pelo Tribunal é de competência do Plenário, conforme estabelecido na Decisão n°
110/98 — Plenário.
Diante de todo exposto, proponho, com fundamento no art 30, parágrafo único da
Resolução TCU n ° 77/96, c/c o art. 1°, parágrafo 3° da Portaria n° 331/98, seja o presente
processo encaminhado ao Ministro-Relator Benjamin Zymler, sugerindo seja dirigido expediente
ao nobre Procurador-Chefe da União no RS, nos seguintes termos:
'Em atenção ao Oficio OF/IV° 132/PU/RS/GAB, de 15/09/98, dessa procedência, informo a
Vossa Senhoria que a oportunidade adequada para que o TCU apresente sua manifestação
acerca da regularidade na aplicação dos recursos do Convênio registrado sob o °n
Portaria/GM/MBES/1016/93 dar-se-á por ocasião da apreciação do processo de Tomada de
Contas Especial já instaurada e protocolada neste Tribunal sob o n° TC-625.235/ 1998-3. ' "
É o Relatório.

VOTO

Preliminarmente, convém registrar que, por tratarem os autos de pedido de informações formulado
pela Advocacia-Geral da União, o tratamento a ser dispensado à matéria encontra-se disciplinado na
Resolução n° 105/98.
Embora não cumprida a etapa prevista no art. 4 ° do citado ato normativo — tramitação pela
SEGECEX -, vieram os autos ao meu Gabinete com proposta de que fosse comunicado ao nobre
Procurador-Chefe da União, no Estado do Rio Grande do Sul, a circunstância de que o atendimento ao
seu pedido se efetivará com maior proveito após o Tribunal deliberar acerca da Tomada de Contas
Especial, consubstanciada no TC — 625.235/98-3, que se encontra em meu Gabinete, sobrestado em razão
da questão suscitada pelo eminente Ministro Iram Saraiva, na Sessão de 22.10.1997.
A Tomada de Contas Especial, acima mencionada, foi instaurada em virtude da ausência de
prestação de contas dos recursos recebidos por intermédio da Portaria/GM/MBES/1016/93, fato que
ensejou a Ação de Ressarcimento de Recursos ao Tesouro Nacional n° 44054, em tramitação na 2' Vara
Cível de Bagé/RS.
De fato, o pronunciamento do Tribunal acerca da mencionada Tomada de Contas Especial, por
tratar especificamente dos fatos em apuração na aludida Ação de Ressarcimento, melhor se adequaria ao
atendimento do pleito em questão.
Por essa razão, não obstante a impossibilidade em colher-se a manifestação deste Tribunal na
forma pretendida pela autoridade solicitante, porquanto sobrestado o TC — 625.235/98-3, entendo que a
remessa de cópia daqueles autos à AGU fornece expressivo adjutório para que possa manifestar-se aquele
Órgão de Defesa da União.
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Outrossim, convém informar ao Sr. Procurador-Chefe que, tão logo o Tribunal se pronuncie
6
quanto ao mérito da TCE, ser-lhe-á informada a deliberação que venha a ser proferida.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21 de outubro de 1998

BE JAMIN YMLER
Ministro-ÏteIator
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DECISÃO N°

74 2/98 — TCU — PLENÁRIO

Processo n° TC — 926.754/98-0
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessado: José Diogo Cyrillo da Silva (Procurador-Chefe da União no Estado do Rio Grande do
Sul/RS).
Entidade: Município de Bagé/RS.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 receber o expediente subscrito pelo Dr. Diogo Cyrillo da Silva - Procurador-Chefe da União no
Estado do Rio Grande do Sul/RS - como solicitação de informações, com fulcro no parágrafo único do
art. 30 da Resolução TCU n° 77/96 c/c os arts. 1 0 , III e 4 0 da Resolução n° 105/98;
8.2 fornecer cópia do TC — 625.235/98-3 à autoridade em epígrafe;
8.3 informar que a oportunidade adequada para que o TCU apresente sua manifestação acerca da
regularidade na aplicação dos recursos repassados por intermédio da Portaria/GM/MBES/1016/93 dar-seá por ocasião da apreciação do processo de Tomada de Contas Especial, já instaurada e protocolada neste
Tribunal, sob o n° TC — 625.235/98-3, ora sobrestada, encaminhando-se, posteriormente, cópia do que
venha a ser decidido ao interessado;
8.4 determinar o envio ao interessado de cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
precedem.
Ata n° 43/98 - Plenário.
Data da Sessão: 21/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

JAMIN MLER
inistro RJItor
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