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ATA N° 44, de 04 de novembro de 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Rep.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, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e do Auditor 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 do Ministro
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, em missão oficial deste Tribunal no exterior (Regimento Interno artigos
28 a 31, 35, 66, incisos Ia V, e 94, incisos I e V, e 112, incisos I, alíneas a e b, II)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata 43, da Sessão Ordinária realizada em 21 de outubro último,
cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante do
Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso 1,37, 38 e 66)
INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCU NO
ESTADO DO PIAUÍ E ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico ao Plenário que no dia 27 de outubro p.passado, em Teresina, tive a satisfação de
inaugurar o edificio-sede da nossa Secretária de Controle Externo no Estado do Piauí.
À solenidade compareceram altas autoridades federais, estaduais e municipais, dentre as
quais destaco: Dr. Paulo de Tarso Moraes Souza, Secretário de Estado da Fazenda, representando o
governador do Estado do Piauí; Deputado Estadual Gerardo Juraci Campelo Leite, Presidente da Assembléia
Legislativa; Desembargador Augusto Falcão Lopes, Presidente do Tribunal de Justiça; Conselheiro Jesualdo
Cavalcanti Barros, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Dr. Firmino da Silveira Soares Filho,
Prefeito Municipal de Teresina; Desembargador João Menezes da Silva, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral; Ministra Élvia Lordello Castello Branco; Subprocurador-Geral do Tribunal de Contas da União Dr.
Lucas Rocha Furtado; Dom José Gonzáles, Bispo Auxiliar de Teresina; Coronel Ivaldo de Figueiredo
Mendes, Comandante da Guarnição Militar de Teresina e da 26a Circunscrição do Serviço Militar; Coronel
Joaquim Isidio Neto, Comandante do 2° Batalhão de Engenharia e Construção; Capitão de Fragata Carlos
Alberto Guerra, Capitão dos Portos do Piauí; Desembargadores Magalhães da Costa, Antonio de Freitas
Resende, João Raimundo Nonato da Costa Alencar, Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho e Paulo de Tarso de
Mello e Freitas, do Tribunal de Justiça do Piauí; Conselheiros Anfrísio Neto Lobão Castello Branco, Antonio
de Barros Araújo, José de Anchieta Morais e Silva, José Odon Maia Alencar, Luciano Nunes Santos e Sabino
Paulo Alves Neto, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí; Juiz Francisco Meton Marques de Lima,
representando o Presidente do T.R.T.; Dr. Alcindo Rodrigues Queiroz, Secretário de Estado de Obras e
Serviços Públicos; Dr. Carlos Alberto de Melo Lobo, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania; Dr. Juarez
Paiuyense de Freitas Tapety, Secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Paulo Afonso Lages Gonçalves
Secretário de Estado de Saúde; Coronel Valdílio de Souza Falcão, Comandante da Polícia Militar do Piauí;
Juiz Federal Carlos Alberto Pires Brandão; Auditores Abelardo Pio Vilanova e Silva, Delano Carneiro Cunha
Câmara; Jaildon Fabian Lopes Campelo e Jaime Amorim Júnior, do Tribunal de Contas do Piauí;
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Procuradores Plínio Valente Ramos Neto, Raissa Maria Rezende de Deus e Waltania de Souza Alvarenga, do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí; Dr. Marcelino Leal Barroso de Carvalho,
Procurador-Geral do Município de Teresina, Vereadores Raimundo Vieira e Silva Toranga e Olésio
Coutinho Filho, da Câmara Municipal de Teresina; Dr. Dídimo de Castro Pereira, Secretário Municipal de
Esportes, Lazer e Turismo; Dr. José Geraldo de Oliveira Ferro, Secretário Municipal de Transportes
Públicos; Dr. Kleber Montezuma Fagundes Santos, Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo; Dr.
Silvio Mendes de Oliveira Filho, Secretário Municipal de Saúde; Acadêmico Celso Barros Coelho,
Presidente da Academia Piauiense de Letras; Dr. Antonio José Ferreira da Trindade, Secretário-Geral de
Administração do TCU; Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões do TCU; Dr.
Erivan Carlos de Carvalho, Assessor de Imprensa do TCU; De Márcia Paula Sartori, Secretário de
Cerimonial e Relações Institucionais do TCU; Dr' Helena Monenegro Valente, Secretária de Controle
Externo da SECEX-Amazonas; Dr. Paulo Nogueira de Medeiros, Secretário de Controle Externo da
SECEX-Ceará; Dr. Edimilson Monteiro Batista, Secretário de Controle Externo da SECEX-Alagoas; Dr.
Raimundo Nonato Soares de Araújo, Secretário de Controle Externo da SECEX-Paraíba, Dr. Osmir da Silva
Freira, Secretário de Controle Externo da SECEX-Maranhão, Dr. João Erismá de Moura e Dr. Antonio
Mesquita.
A Sede própria daquela Secretaria foi denominada de Edifício Carlos Castello Branco, em
homenagem aquele ilustre piauiense, jornalista e acadêmico, que se destacou no cenário nacional Sua viúva,
a Ministra Élvia Lordello Castello Branco descerrou a placa comemorativa.
O prédio, de autoria do Arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), contando com 1.506 metros
quadrados, foi edificado em estrutura metálica, fechamento em argamassa armada, forro e esquadrias em
chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática e piso melamínico, por meio do sistema construtivo
industrializado desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da Rede Sarah da Associação das Pioneiras Sociais,
cujo Presidente é o Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, a preço de custo, no valor total de R$ 1.494 415,54
(construção, equipamentos, móveis, central de ar-condicionado e centro de som e áudio e instalações) Conta
com um moderno Auditório, com capacidade para 60 lugares.
Foram igualmente homenageados servidores piauisenses desta Casa, denominando o
Auditório Antonio José Ferreira da Trindade, o Gabinete do Secretário, Sala Amâncio Lopes dos Santos a ia
Divisão Técnica, Sala Erivan Carlos de Carvalho, a 2 Divisão Técnica, Sala Maria Francisca Tereza Nunes
da Costa Pedrosa e o Serviço de Administração, Sala Virgílio da Costa e Silva (in memoriam).
No dia 29, já na Capital Potiguar, assinei Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte, representado naquele ato por seu Presidente, Conselheiro Antonio
Câmara e seu Vice-Presidente, Conselheiro José Fernandes.
Na Secex-Rio Grande do Norte, prestei homenagem ao Ministro emérito Ewald Sizenando
Pinheiro, dando seu nome ao Bosque que os servidores daquela SECEX planaram juntamente com seus
familiares Ao Gabinete do Secretário foi dado o nome de Sala Ministro Augusto Tavares de Lyra (in
memoriam), à P Divisão Técnica, Sala Palmira de Oliveira Morais, à 2' Divisão Técnica, Sala Ruy Pires
Bezerra, à 3' Divisão Técnica, Sala Israel Albino, à Assessoria, Sala Francisco Jadir Farias Pereira, Ala
Regina Bezerra Mota, Sala João Ferreira da Costa, Serviço de Administração, Sala Ismael Ramos das Neves,
CPD, Sala Benjamin Bezerra e jardim Terezinha Cavalcanti Queiroz. Anteriormente Já havia sido
denominado Auditório Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Biblioteca Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo e Sala de Reuniões Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Nesse mesmo dia retornei à Brasília."
APROVAÇÃO DO MANUAL DE RECURSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
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Comunico a Vossas Excelências que assinei, no dia 26 de outubro, Portaria aprovando o
MANUAL DE RECURSOS do Tribunal de Contas da União, que ora faço distribuir aos Senhores contendo
a consolidação das normas e entendimentos do Tribunal relacionados à matéria
O referido Manual tem o duplo propósito de subsidiar o trabalho de nossos servidores e de
orientar a atuação de todos aqueles arrolados como responsáveis nos processos que tramitam nesta Casa.
Busca-se, com ele, agilizar as instruções e, principalmente, facilitar aos interessados o acesso e o exercício
das prerrogativas processuais previstas na legislação específica, tudo em plena harmonia com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditorio.
Esse Manual vem se somar a diversas iniciativas anteriores que têm o objetivo comum de
estimular a utilização de metodologias mais eficazes de controle e, assim contribuir para o constante
aperfeiçoamento dos resultados apresentados pelo TCU.
Deixo registrado, por fim, nesta oportunidade, o louvável esforço da 10a SECEX na confecção
do Manual, bem como as relevantes contribuições oferecidas pelas demais Unidades Técnicas, no âmbito da
Comissão de Estudos. Normas e Procedimentos sobre Controle e Fiscalizacão "
PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS
DO CONHECIDO 'CORREDOR DO MERCOSUL' (TRECHO SÃO PAULO/SANTA CATARINA)
O Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o requerimento formulado pelo Ministro
Adhemar Paladini Ghisi, nos seguintes termos (TC 928.770/98-2):
"Sr. Presidente,
Srs. Ministros,
Sr. Procurador-Geral,
Nos últimos dias os noticiários de âmbito nacional vêm destacando a paralisação das obras de
duplicação e restauração das Rodovias Federais do conhecido "Corredor do Mercosul" no trecho que liga
São Paulo ao Estado de Santa Catarina, na cidade de Palhoça (Grande Florianópolis), na extensão de 777 km,
sob o pretexto da crise econômico-financeira que se abate sobre nosso país.
Ocorre, entretanto, que o custo das referidas obras, calculado em R$ 1.280 bilhões, conta com
o aporte de capitais externos. As notícias são de que dessa quantia, cerca de R$ 900 milhões teriam sua
origem em empréstimos contraídos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e ao Eximbank
japonês.
As matérias jornalísticas apontam que os recursos externos estariam entrando regularmente no
país, porém retidos pelo Governo Federal, para minimizar a inesperada e súbita saída de dólares, como vem
ocorrendo desde o início da chamada "crise dos países asiáticos". Se confirmados tais fatos, estaríamos
diante de uma irregularidade, visto que os referidos recursos externos foram contratados com uma finalidade
específica, ou seja, são "recursos vinculados".
Isto posto, e considerando os graves prejuízos que a paralisação das obras vem impondo ao
Sul do País e à economia, em geral, mormente no que concerne ao escoamento da produção voltada para o
comércio internacional no âmbito do MERCOSUL, venho, com a compreensão e a aquiescência do Exmo.
Sr. Ministro Humberto Souto, Relator da Lista de Unidades Jurisdicionadas n° 07, à qual pertence o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, propor que seja apurada a veracidade dos fatos
denunciados, indagando-se, preliminarmente:
ao DNER, se as obras de duplicação e restauração das Rodovias Federais BR-116, BR-376
e BR-101, nos trechos que ligam o Estado de São Paulo ao de Santa Catarina estão realmente paralisadas,
informando, em caso afirmativo, os motivos dessa paralisação;
à Secretaria do Tesouro Nacional:
qual o montante de recursos externos reservados às obras de reconstrução e duplicação de
tais rodovias, discriminado por financiador;
qual o montante de recursos externos destinado às referidas obras, já ingresso no pais;
qual o montante devido aos financiadores, a titulo de comissão de permanência (ou taxa
de natureza similar), pela disponibilização dos recursos;
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b.4) qual o montante da contrapartida nacional (previsto e já efetivado)."
REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO DE PROCESSOS
NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- Comunicação do Ministro-Corregedor Iram Saraiva
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Talvez a missão mais importante do Vice-Presidente, no exercício das funções de Corregedor,
seja a de auxiliar o Presidente nas funções de fiscalização e supervisão das atividades a Cargo da Secretaria
do Tribunal, sejam elas de caráter técnico ou administrativo, ex vi do disposto no inciso III do art. 98 do
Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o art. 121 do mesmo Normativo.
Dentre as medidas inicialmente adotadas, como Corregedor, devo destacar a realização de
Inventário Físico de Processos no âmbito desta Corte, consoante Portaria n° 02/CORREG, de 04/12/97 (in
UNIÃO de 08/12/97 e BTCU 72, de 15/12/97).
Essa medida foi comunicada aos dignos membros deste Colegiado em 11 de dezembro de
1997
Tal iniciativa, à época, deveu-se, à constatação da inexistência fisica de 14 (quatorze)
processos de concessão militares com carga para a 5a Secex (Representação n° 29/97 — 5' Secex — Processo n°
TC 014.099/97-7, in BTCU n° 69, de 01/12/97, pág. 2.791).
Esse fato despertou-me quanto à possibilidade de a mesma falha encontrar-se disseminada em
outras unidades da Secretaria do Tribunal, agravada pela diversidade e precariedade dos mecanismos de
controle e de acompanhamento de processos até então utilizados pelo Tribunal. Desse modo, urgia realizar
um amplo levantamento dos estoques de processos em confronto com os relatórios gerenciais emitidos pela
Secretaria de Informática — SEINF, especialmente aqueles produzidos pelo antigo CAPT.
Considerando, todavia, que o procedimento em comento somente seria viável se houvesse a
participação de todos os setores do Tribunal, apelei aos distintos Pares que adotassem providências para que
o Inventário fosse procedido nos respectivos Gabinetes, nos termos da precitada Portaria.
Foi graças à adesão irrestrita e universal de todos os Srs. Ministros e membros do Ministério
Público junto a esta Corte, que foi possível concluir a realização do Inventário em apreço. Portanto, deixo
aqui registrado os meus sinceros agradecimentos aos ilustres Pares, bem como a todos os servidores da
Secretaria do Tribunal que, arduamente, contribuíram com a Corregedoria na consecução desse intento.
Convém ressaltar, de igual modo, o empenho dos servidores da Corregedoria, nas várias
etapas de realização do Inventário, em especial na tabulação e consolidação dos dados levantados.
O Inventário Físico de Processos foi regulamentado, dentre outros expedientes, pelo
Memorando-Circular n° 001-CORREG, de 12/12/97.
Definiu-se o período de recesso (17/12/97 a 16/01/98) para a realização do mencionado
Inventário. Entretanto, dada a complexidade dos trabalhos e a grande quantidade de processos a serem
inventariados, aquele período foi prorrogado. Prazos adicionais à prorrogação foram negociados de forma
particularizada, de acordo com as dificuldades específicas de cada unidade.
Concedidas as devidas prorrogações e após o confronto dos dados recebidos, a Corregedoria
efetuou cruzamento de informações, localizando 137 processos que excediam em determinadas unidades e
faltavam em outras.
Para finalizar o Inventário e até mesmo para que o relatório pudesse retratar os ajustes
procedidos em decorrência do resultado preliminar, foram encaminhadas novas comunicações às unidades —
março/abril/98 -, solicitando a atualização dos dados levantados em dezembro/1997, em face dos processos
localizados pela Corregedoria e/ou regularizados por cada setor, chegando-se à seguinte constatação:
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UNIDADE/AGRUPAMENTO
PRESIDÊNCIA
GAB/ MINISTROS
PROCURADORIA
SEGECEX
SECEX (SEDE)
SECRETARIAS (ESTADOS)
SEGEDAM
CORREGEDORIA
OUTRAS UNIDADES
TOTAL

dl
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POSIÇÃO EM DEZEMBRO/97
EXCEDENTES
FALTOSOS
01
03
34
125
00
02
07
09
43
20
52
184
24
103
00
01
621
861
782
1.308

POSIÇÃO EM AG0198
EXCEDENTES
FALTOSOS
00
00
00
07
00
00
00
00
00
00
14
51
00
00
00
01
420
369
434
430

Sabe-se que a grande maioria dos processos relacionados como faltosos ou excedentes deve-se à
precariedade do então sistema de acompanhamento e controle de processos, o CAPT, cujo sucessor, o
PROCE.S'SUS, entrou em operação em 28.08.98.
Parte dessas inconsistências originaram-se do uso simultâneo de dois ou mais sistemas de controle de
processos (CAPT, SIAPRO, AUTOGAB e outros, desenvolvidos internamente por cada unidade).
Apenas para ilustrar, transcrevemos, ipsis litteris, comentários do ilustre Secretário da 7' SECEX,
constante do Memorando-7a SECEX n° 136/98, de 06/07/1998, onde são realçadas as inconsistências
existentes entre os dois sistemas preteridos CAPT e SIAPRO:
tt

É importante destacar que as divergências freqüentemente verificadas entre os
saldos constantes dos respectivos relatórios mensais de processos, emitidos pelos
sistemas SIAPRO e AP7; decorrem, essencialmente dos seguintes fatores:
os processos sobrestados constarem no CAPT como encerrados
e
permanecerem ativos no SIAPRO;
os processos Administrativos e de Estágio Probatório não serem registrados no
SIAPRO, no entanto são cadastrados no CAPT."
Espera-se com a efetiva implementação do novo Sistema que as falhas de tramitação sejam
superadas, tornando mais ágil e eficaz o controle dos processos no âmbito do Tribunal e entes envolvidos.
Destarte, seria prematura a adoção de medidas tendentes a solucionar os problemas
levantados, uma vez que não se delimitou, com absoluta segurança e fidelidade, os processos que estejam
efetivamente faltosos.
Muito embora a partir de agora as inconsistências (equívocos de tramitação, extravios de
processos ou documentos etc) sejam minimizadas com o uso do PROCESSUS, há que se utilizar essa mesma
ferramenta para restringir o universo das irregularidades, evidenciadas pelo Inventário em comento, que
efetivamente mereçam ser tratadas. Assim, não basta identificar os processos/documentos novos com a
sistemática introduzida pelo PROCESSUS. Temos necessidade de identificar todos os processos tramitados,
encerrados ou arquivados antes da implementação do novo Sistema, não importando a situação em que eles
estejam.
À vista do exposto, proponho que sejam efetuados estudos pelas Secretarias de Material,
Patrimônio e Comunicação Administrativa - SEMAT e de Informática — SEINF, com vistas a estabelecer os
procedimentos necessários ao cadastramento de todos os processos e/ou documentos existentes nas unidades
do Tribunal, mediante inserção dos dados no PROCESSUS, incluindo os Gabinetes dos ilustres Pares e
distintos Membros do Ministério Público junto a esta Corte.
Solicito, ainda, aos insignes membros deste Colegiado autorização para fazer publicar este
Inventário Físico de Processos', em Boletim Especial do TCU, com vistas a subsidiar as unidades integrantes
da Secretaria, na regularização das pendências evidenciadas."
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SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos Santos,
realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-035.341/68-8
Interessado: Alberto Amar
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-014.578/72-7
Interessado: Adelaide Gomes Monteiro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-036.271/73-0
Interessado: Paulo Domingos Alcântara do Nascimento
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-001.237/76-4
Interessado: Nazareth de Oliveira Luz
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado. Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-044.097/77-8
Interessado: Hugo Bezerra Brandt
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-002.657/78-3
Interessado: João Herculino de Souza Lopes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-003.052/82-6
Interessado: Deyce Magalhães Rodrigues
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
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Processo: TC-004.354/83-4
Interessado: Maria Diva Nobre dos Santos Silveira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1 0 , parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-500.379/86-6
Interessado: Maria Etelvina Lima Diniz e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-017.068/87-8
Interessado: Maria José da Silva Braga
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-004.625/88-9
Interessado: Breno Reis
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-005.821/88-6
Interessado: Norma Maria Echenique
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1 0 , parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-002.075/89-0
Interessado: José Camilo de Holanda
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-010.596/90-9
Interessado: Bernardo de Araújo Padilha
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-013.694/90-1
Interessado: Carolino Pinto Mendes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
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Processo: TC-002.440/91-1
Interessado: Maria da Costa Evangelho
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-005.474/91-4
Interessado: Nelson Angelino da Costa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-007.040/91-1
Interessado: Naira Glória França da Chaga
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-007.248/91-1
Interessado: Odete Figueira Macedo e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-010.229/91-4
Interessado: José Linhares da Costa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-020.269/91-9
Interessado: Francisco Arinos Costa Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-027.119/91-2
Interessado: Maria de Lourdes Figueiredo Fernandes de Thuin e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-032.194/91-9
Interessado: Goyaz Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
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Processo: TC-499.038/91-6
Interessado: SUCAM
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-701.299/91-6
Interessado: Maria de Aguiar Pinto e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1 0 , parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-002.419/92-0
Interessado: Margarida Moreira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-006.744192-3
Interessado: João dos Santos
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-011.213/92-2
Interessado: Eunice de Souza dos Santos e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, parágrafo único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-005.092/93-0
Interessado: Deputado Federal Edison Andrino
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-011.896/94-9
Interessado: Luzimar Arruda - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-012.073/95-4
Interessado: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
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Processo: TC-250.342/95-2
Interessado: José Ubaldino Alves Pinto
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-500.227/95-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Jupi - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-009.523/96-0
Interessado: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-275.574/96-2
Interessado: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/CE
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-001.745/97-2
Interessado: Ministério Público Federal
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-002.058/97-9
Interessado: Ministério Público Federal
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-000.417/98-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Arroio Grande - RS
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-927.306/98-0
Interessado: Ministério da Previdência e Assistência Social
Motivo do Sorteio: Assunto fora das LUJ's - Art 3 0 , par. 4 0 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
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SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-004.231/98-8
Interessado: Rosângela Conceição Haddad
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-928.431/98-3
Interessado: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo: TC-926.303198-8
Interessado: Procurador Geral da República
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-928.217/98-1
Interessado: Identidade Preservada
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA la CÂMARA
Processo: TC-002.130/89-0
Interessado: Luziria de Barros Pereira Cordeiro e outras
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-012.267/89-9
Interessado: Cleide Regina de Paula e outras
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-022.145/91-5
Interessado: Ramona Villalba
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
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Processo: TC-250.261/94-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Boa Nova - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-013.362/95-0
Interessado: Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-448.007/95-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Paranaita - MT
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-250.315/97-1
Interessado: Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-250.420/97-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Araci - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-725.128/97-6
Interessado: Justiça Federal de P Instância - Seção Judiciária do Tocantins
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA r CÂMARA
Processo: TC-325.188/95-5
Interessado: Prefeitura Municipal de Goiás - GO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-325.189/95-1
Interessado: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Goiás - DERGO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER

•
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Processo: TC-625.413/96-2
Interessado: 10. DRF - DNER- RS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-250.316/97-8
Interessado: Governo e Prefeituras Municipais do Estado da Bahia
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 41, organizada em 29
de outubro último, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 744 a 764, e aprovado os Acórdãos
n's 160 a 164, que se inserem no Anexo Único desta Ata, acompanhados dos correspondentes Relatórios e
Votos e Propostas de Decisão, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno,
artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e
89):
Processos n's 279.090/90-0, 011.746/97-1, 005.532/98-1, 250.172/97-6, relatados pelo
Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Processos n's 625.177/94-0 (anexos: 004.889/98-3, 625.060/94-6 e 625.142/94-2),
524.065/93-4 (anexos: 500.121/92-3; 500.170/92-4 c/02 volumes; 016.089/93-6; 275.004/93-7; 500.120/927; 275.214/92-3, 001.722/93-0 c/01 volume e 500.153/92-2 c/0 1 volume e anexos: 021.934/92-4, 600.178/927, 200.249/92-4 e 675.096/92-8), 475.198/95-6 e 475.169/96-4, 004.597/96-6, relatados pelo Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva;
Processos n's 575.188/96-0 e 475.167/98-8, relatados pelo Ministro Iram Saraiva;
Processos IN 015.373/97-5 e 700.355/97-9, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
e) Processos n's 399.125/93-O e 424.038/91-9 (juntado: 424.001/91-8), relatados pelo
Ministro Bento José Bugarin;
Processos n's 279.326/93-9 e 279.328/93-1, 279.329/93-8, 279.330/93-6 e 005.444/94-2,
775.128/97-0, 575.409/98-3 e 675.217/97-0, relatados pelo Ministro Valmir Campelo;
Processos n's 009.873/97-0 (c/ 01 volume) e 001.544/97-7, relatados pelo MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo;
Processo n° 005.939/90-9, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha; e
Processo n° 350.153/96-5, relatado pelo Auditor Benjamin Zymler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum, do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9 0 do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Processo n° 003.047/97-0, relatado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Processo n° 005.863/98-8, relatado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto;
Processo n° 350.158/96-7, relatado pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo; e
Processo n°275.315/97-5, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
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PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 41/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
Processo n° 014.055/97-0 (Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
Processo n° 279.269/93-5 (Relator: Ministro Iram Saraiva);
Processo n° 650.049/98-5 (Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto); e
Processo n° 575.101/98-9 (Relator: Ministro Bento José Bugarin).
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos — ao convocar Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado para ser realizada após o intervalo de 15 minutos — deu por encerrada às dezoito horas e vinte e
três minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Denise Mendes da Silva Machado, Secretária do
Plenário, Substituta, lavrei e subscçevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente
do Tribunal
SE 1VIENDE DA SILVA MACHADO
Secretária do Plenário, Substituta

Aprovada em 11 de novembro de 1998

111.1111

11•4> Nmem25
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO ÚNICO DA ATA N° 44, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como as Decisões de n's 744 a
764, proferidas pelo Tribunal Pleno em 04 de novembro de 1998, e os Acórdãos n's 160 a 164, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, §§ 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Na oportunidade da apreciação do processo n° 625.177/94-0 (Decisão n° 752/98), referente a
Relatório de Auditoria (Áreas de pessoal, licitações, contratos e receitas próprias), e após a leitura do
correspondente Relatório pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, manifestaram-se, oralmente, consoante
o disposto no artigo 47 do Regimento Interno, o Representante do Ministério Público, Dr. Walton Alencar
Rodrigues e, em seguida, de acordo com o artigo 47 c/c o § 1° do artigo 227 do mesmo Regimento Interno, o
Dr. Silvino Joaquim Lopes Neto, que apresentou sustentação oral em favor do Hospital das Clínicas de Porto
Alegre/RS — HCPA.
Quando do exame dos processos nos 575.188/96-0 e 475.167/98-8, relatados pelo Ministro
Iram Saraiva, o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva fez a ressalva de que a Decisão referida no Voto do
Relator — Decisão n° 110/98 — TCU — Plenário — já havia sido reformulada pela Decisão n° 433/98 — TCU —
Plenário, não se restaurando, nestes casos, a Decisão primitiva.
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Tribunal de Contas da União

1- RELATÓRIO
GRUPO 1- Classe 1- Plenário
TC- 279.090/90-0
Natureza: Recurso de Revisão
Interessado: João Ferreira da Cruz (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Queimadas - BA
Ementa: Recurso de Revisão interposto em processo de Tomada de
Contas Especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas.
Superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova
produzida. Conhecimento e provimento. Insubsistência do Acórdão
n° 026/93 — r Câmara. Exclusão de responsabilidade. Citação do
Prefeito antecessor. Ciência à Advocacia-Geral da União e ao
Ministério Público Eleitoral.
Trata-se de Recurso de Revisão interposto, em 12.06.96, pelo Sr. João Ferreira da Cruz,
ex-Prefeito Municipal de Queimadas — BA, contra o Acórdão n° 026/93 — r Câmara, prolatado na Sessão
de 18.03.93, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao
pagamento de débito no valor de Cz$ 2.000.000,00, com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "a", e
23, inciso III, da Lei n° 8.443/92, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos por intermédio do Convênio n° 29788001000, firmado com a Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco.
As razões trazidas na peça recursal são no sentido de que o convênio foi subscrito pelo Sr.
Ivo Moreira Suzart, Prefeito que o antecedeu, tendo sido os recursos creditados na conta da Prefeitura em
23.11.88; em 24.11.88, o mencionado Senhor sacou a totalidade do valor creditado; a referida
movimentação está documentalmente provada; e, por fim, que assumiu a Prefeitura em 01.01.89,
ignorando se o objeto do convênio teria sido atingido.
Ante a menção pelo recorrente de documentos anexos, comprobatórios de suas afirmativas,
sem que constassem dos autos, determinei o encaminhamento do processo à SECEX/BA para que
esclarecesse tal ausência, bem como para que adotasse providências no sentido de juntar ao mesmo os
referidos documentos.
O exame a cargo da Unidade Técnica concluiu pelo conhecimento da peça interposta como
Recurso de Revisão, nos termos do art. 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92, dando-lhe provimento, no mérito;
exclusão do nome do Sr. João Ferreira da Cruz da condenação e demais efeitos atribuídos pelo Acórdão
recorrido; suspensão da cobrança executiva, com a extinção do respectivo processo; exclusão do nome do
recorrente da lista específica encaminhada à Justiça Eleitoral; e restituição do processo à CISET do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária para exclusão da responsabilidade do
Sr. João Ferreira da Cruz, com a respectiva baixa contábil, e responsabilização do Sr. Ivo Moreira Suzart,
Prefeito Municipal de Queimadas — BA à época da liberação dos recursos financeiros relativos ao
convênio em comento.
O Ministério Público, por meio de Parecer do então Procurador-Geral em exercício, Dr.
Jatir Batista da Cunha, opina no sentido de que:
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"Considerando que o recorrente fez juntar aos autos documentos comprobatórios de que os
recursos em tela foram repassados e utilizados integralmente na gestão de Prefeito antecessor, Sr. Ivo
Moreira Suzart (fls. 90), manifestamo-nos, na linha de posicionamento defendida pelo Assessor da
SECEX/BA, acolhida pelo Sr. Secretário, no sentido do conhecimento das peças apresentadas como
Recurso de Revisão, com fundamento no artigo 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92, para dar-lhe
provimento, tornando insubsistente o Acórdão recorrido e excluindo o nome do requerente da
condenação (fls. 92/93).
Consequentemente, em substituição às proposições contidas nas letras "b" e "c", às fls. 80,
entendemos que se deva dar ciência da decisão à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público
Eleitoral para a adoção das providências pertinentes.
Por fim, em lugar da proposta constante da letra "d" (fls. 80 ), reverenciando os princípios da
economia e celeridade processuais, opinamos por que:
seja determinado à CISET do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que promova a
exclusão da responsabilidade do Sr. João Ferreira da Cruz, com a respectiva baixa contábil e
providencie a responsabilização do Sr. Ivo Moreira Suzart, Prefeito do Município de Queimadas/BA, à
época da liberação dos recursos financeiros relativos ao Convênio n° 29788001000, celebrado em
08.11.88, com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco — CODEVASF,
objetivando a construção de seis aguadas naquele Município;
seja determinada, desde logo, a citação do Sr. Ivo Moreira Suzart, nos termos do artigo 12,
inciso II, da Lei n° 8.443/92, para, no prazo de quinze dias, apresentar defesa ou recolher aos cofres da
CODEVASF a importância de Cz$ 2.000.000,00, acrescida de juros de mora e atualização monetária,
incidentes a contar de 09.11.88 (data da Ordem Bancária n° 880B00550 — fls. 11), em decorrência da
omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados em razão do referido convênio."
É o Relatório.
II-VOTO
O recurso interposto pelo Sr. João Ferreira da Cruz, inominado, pode, em atenção ao
princípio da fungibilidade recursal, ser conhecido como Recurso de Revisão, uma vez que preenche o
requisito estabelecido no caput do art. 35 da Lei n° 8.443/92, fundando-se na superveniência de
documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, conforme previsto no inciso III do citado
dispositivo legal.
Como a movimentação bancária da conta específica do convênio em comento demonstra
que a totalidade dos recursos transferidos pela CODEVASF foi sacada no dia seguinte ao crédito,
acompanho a manifestação do Ministério Público.
Registro, apenas, que, apesar da Ordem Bancária datar de 09.11.88, os recursos foram
efetivamente depositados na conta específica do convênio em 23.11.88. Assim, a partir desta data é que
devem incidir os encargos legais pertinentes.
Por fim, consigno que deixo de acolher a proposta de que seja determinado à CISET/MAA
que providencie a responsabilização do Sr. Ivo Moreira Suzart, uma vez que, com a sua citação, será o
mencionado Senhor efetivamente chamado aos autos, tornando-se, assim, despicienda qualquer
providência por parte daquele órgão setorial de controle.
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Ante o exposto, concordando com os pareceres emitidos nos autos, na linha defendida 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

04 de

novembro de 1998.

ADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

Assessora

Proc. TC-279.090/90-0
Tomada de Contas Especial

PARECER

Trata-se de recurso (fls. 76/77 e 88/91) interposto pelo Sr. João Ferreira da Cruz, exPrefeito de Queimadas/BA, contra o Acórdão n.° 026/93 - 2 Câmara (fls. 63), por meio do qual o
Tribunal julgou irregulares as suas contas e condenou-o em débito, com fundamento nos artigos 16,
inciso III, alínea "a", e 23, inciso III. da Lei n.° 8.443/92, em decorrência da omissão no dever de
prestar contas dos recursos recebidos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- CODEVASF, por força do Convênio n.° 29788001000.
Considerando que o recorrente fez juntar aos autos documentos comprobatórios de que
os recursos em tela foram repassados e utilizados integralmente na gestão do Prefeito antecessor, Sr.
Ivo Moreira Suzart (fls. 90), manifestamo-nos, na linha de posicionamento defendida pelo Assessor
da SECEX/BA, acolhida pelo Sr. Secretário, no sentido do conhecimento das peças apresentadas como
Recurso de Revisão, com fundamento no artigo 35, inciso III, da Lei n.° 8.443/92, para dar-lhe
provimento, tornando insubsistente o Acórdão recorrido e excluindo o nome do requerente da
condenação (fls. 92/93).
Conseqüentemente, em substituição às proposições contidas nas letras "b" e "c", às fls.
80, entendemos que se deva dar ciência da decisão à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público
Eleitoral para a adoção das providências pertinentes.
Por fim, em lugar da proposta constante da letra "d" (fls. 80), reverenciando os princípios
da economia e celeridade processuais, opinamos por que:
seja determinado à CISET do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que
promova a exclusão da responsabilidade do Sr. João Ferreira da Cruz, com a respectiva baixa contábil
e providencie a responsabilização do Sr. Ivo Moreira Suzart, Prefeito do Município de Queimadas/BA,
à época da Liberação dos recursos financeiros relativos ao Convênio n.° 29788001000, celebrado em
08.11.88, com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, objetivando
a construção de seis aguadas naquele Município;
seja determinada, desde logo, a citação do Sr. Ivo Moreira Suzart, nos termos do artigo
12, inciso II, da Lei n.° 8.443/92, para, no prazo de quinze dias, apresentar defesa ou recolher aos
cofres da CODEVASF a importância de Cz$ 2.000.000,00, acrescida de juros de mora e atualização
monetária, incidentes a contar de 09.11.88 (data da Ordem Bancária n.° 880B00550 - fls. 11), em
decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados em razão do referido
convênio.
Pràcuradoria, em 30 de janeiro
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Tribunal de Contas da União

ACORDÃON°

1 6 0 /98-TCU - Plenário

1. Processo TC n° 279.090/90-0
2. Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão
3. Interessado: João Ferreira da Cruz (ex-Prefeito)
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Queimadas - BA
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: SECEX/BA
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso interposto em processo
de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. João Ferreira da Cruz, ex-Prefeito Municipal de
Queimadas - BA, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos
mediante Convênio n° 29788001000, firmado com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco — CODEVASF, em 08.11.88, no valor de Cz$ 2.000.000,00.
Considerando que o responsável foi notificado somente por meio de edital publicado no
D.O.U. de 14.04.93, tendo, todavia, tido ciência do Acórdão que o condenou apenas em 1996, cerca de
três anos após o julgamento desta Tomada de Contas Especial;
Considerando que, tendo tomado conhecimento da deliberação deste Tribunal, interpôs
recurso inominado, trazendo aos autos informações até então desconhecidas, documentalmente
comprovadas, no sentido de que os recursos em comento foram repassados e utilizados integralmente na
gestão do Prefeito que o antecedeu, Sr. Ivo Moreira Suzart;
Considerando que, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, os elementos ora
carreados aos autos enquadram-se na situação prevista no art. 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92, ou seja,
superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 35, inciso III, da Lei n°8.443/92, em:
conhecer como Recurso de Revisão o expediente encaminhado pelo Sr. João Ferreira da Cruz, exPrefeito Municipal de Queimadas — BA, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o
Acórdão n° 026/93 — 2a Câmara;
dar ciência da presente deliberação à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público Eleitoral
para a adoção das providências pertinentes;
determinar à CISET do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que promova a exclusão da
responsabilidade do Sr. João Ferreira da Cruz, com a respectiva baixa contábil, no que concerne ao
Convênio n° 29788001000, celebrado em 08.11.88, com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco — CODEVASF, objetivando a construção de seis aguadas naquele Município;
determinar, desde logo, a citação do Sr. Ivo Moreira Suzart, nos termos do artigo 12, inciso II, da
Lei n° 8.443/92, para, no prazo de quinze dias, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres da
CODEVASF a importância de Cz$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzados), acrescida de juros de mora e
atualização monetária, incidentes a contar de 23.11.88, em decorrência da omissão no dever de prestar
contas dos recursos repassados em razão do referido convênio e sacados da conta específica em 24.11.88.
9. Ata n° 44/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/11/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

ADHEMAR P D I GHISI
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO: II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-424.038/91-9. Processo juntado: TC-424.001/91-8.
NATUREZA: Recurso de Reconsideração.
ENTIDADE: Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A TELEMS.
INTERESSADA: TELEMS.
Recurso de reconsideração em face de Acórdão que determinou à
TELEMS que anulasse "até a data máxima de 31.12.93, em caráter
excepcional, as admissões de empregados efetivados a partir de
06.06.90, sem a devida aprovação em concurso público, consoante o
que dispõe o art. 37, inciso II e § 2°, da Constituição Federal".
Recurso prejudicado por perda do objeto, tendo em vista que a
privatização da TELEMS torna inaplicável a determinação que
motivou o recurso. Ciência à interessada.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Telecomunicações de Mato Grosso
do Sul S/A - TELEMS -, representada, neste ato, por seu Presidente, Sr. Estevam Fregapani, em face do
Acórdão n° 134/93-TCU-Plenário (Ata 60/93-Plenário), que julgou regulares com ressalva as contas da
entidade relativas aos exercícios de 1989 e 1990, dando quitação aos responsáveis e, no item 8.3, alínea a,
determinando à TELEMS que:
"a) anule, até a data máxima de 31.12.93, em caráter excepcional, as admissões de
empregados efetivados a partir de 06.06.90, sem a devida aprovação em concurso público, consoante o
que dispõe o art. 37, inciso II e § 2°, da Constituição Federal;"
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE (fls. 178/182): entende que a empresa simplesmente
cumpriu o Regulamento de Obtenção de Recursos Humanos para as Empresas do Sistema TELEBRÁS,
reconhecendo no referido Regulamento o instrumento jurídico legítimo para respaldar as contratações,
longe de arranhar os limites impostos pelo princípio da legalidade dos atos administrativos e colocar em
risco o emprego de profissionais qualificados e idôneos, que, ao deixarem suas empresas de origem,
vieram contribuir com o desenvolvimento das telecomunicações no Estado de Mato Grosso do Sul, região
reconhecidamente carente de mão-de-obra especializada. Por esse motivo, requer a insubsistência da alínea
a do item 8.3 do Acórdão recorrido.
PARECERES DA SECEXJMS (fls. 262/269):
O Analista, por entender que o Regulamento mencionado pela empresa é de 1992,
posterior, portanto, às admissões ora questionadas, propõe o conhecimento e o não-provimento do
recurso.
O Encarregado do Grupo de Trabalho, Substituto, e o Secretário-Substituto, em pareceres
uniformes, propõem o provimento parcial do recurso, a fim de restringir o alcance da alínea a do item 8.3
do Acórdão recorrido, excluindo-se daquela determinação as contratações originárias de movimentação de
pessoal dentro do Grupo de Empresas do Sistema TELEBRÁS, haja vista que até a data de 19/01/94
(Decisão n° 008/94-Plenário) não se tinha certeza quanto à sua constitucionalidade.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU (fls. 269-verso): em cota
singela, manifestou-se de acordo com o Titular da SECEX/MS
É o Relatório.
min_bjb_160p \processos do BJB \ 1998 \d2
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TC-424.038/91-9

VOTO
Preliminarmente, esclareço que o Relator original deste recurso era o Ministro Fernando
Gonçalves, cabendo-me, posteriormente, a relatoria destes autos em razão de sorteio realizado após o
afastamento do ilustre Ministro para tratamento de saúde.
Observo, porém, que, ante a superveniente privatização da TELEMS, fica prejudicado o
presente recurso, por perda de objeto, tendo em vista que a determinação contida no Acórdão recorrido
não mais se aplica ao caso.
Não obstante, trago este processo ao Colegiado em cumprimento ao disposto no § 3° do
art. 29 da Resolução/TCU n° 77/96, com redação dada pelo art. 1° da Resolução/TCU n° 114/98
Pelo exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
do Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de novembro de 1998.

BENTO JOSÉ
Ministro-
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DECISÃO N°

7 4 4 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 424.038/91-9. Processo juntado: TC-424.001/91-8.
Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração.
Interessada: Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A - TELEMS.
Entidade: Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A - TELEMS.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/MS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar prejudicado o presente recurso, por manifesta perda de seu objeto, tendo em vista que
a determinação contida na alínea a do item 8.3 do Acórdão recorrido, motivo da irresignação do
recorrente, não mais se aplica à TELEMS, em decorrência de sua privatização;
8.2. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à interessada.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOb BUGARIN
Minist -Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO.
TC-399.125/93-0
NATUREZA: Recurso de Revisão.
ÓRGÃO: Ministério da Educação.
INTERESSADO: Agostinho Carlos da Silva, ex-Prefeito de
Claraval-MG.
Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial. Recursos de
convênio. Contas anteriormente julgadas irregulares por omissão na
prestação de contas. Alegação não comprovada de utilização dos
recursos em complementação de verbas municipais e estaduais
aplicadas na construção e equipagem de escolas. Conhecimento.
Provimento negado.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de revisão impetrado em 24/05/1996 por Agostinho Carlos da Silva,
ex-Prefeito de Claraval-MG, contra o Acórdão n° 082/95-TCU-2a Câmara, de 09/03/1995 (Ata n° 08/95),
por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do mencionado recorrente, em conseqüência de
omissão quanto à prestação de contas de recursos no valor original de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de cruzeiros) recebidos do Ministério da Educação pela mencionada Prefeitura, para a construção de uma
unidade escolar na localidade de Fazenda Alagoas.
O recorrente alega que, tendo recebido os recursos do MEC com um ano de atraso quando a escola pretendida já havia sido construída com verbas municipais -, aplicou-os parcialmente em
sua equipagem (Cz$ 1.522,00); o restante teria sido utilizado como complementação de recursos estaduais
empregados na construção de outra escola. No intuito de comprovar tais fatos, foram juntados
comprovantes de despesa relativos à construção de unidades escolares.
A instrução, procedida pela SECEX-MG, conclui que "nada resta comprovado com
relação ao recursos federais. Não foi apresentado o extrato bancário demonstrando os saques efetuados à
conta do convênio. Não se pode afirmar que as despesas tenham sido 'amarradas' a saques no banco. Não
há a possibilidade, pelos documentos acostados aos autos, de se estabelecer algum vínculo entre as
compras realizadas e a utilização dos recursos federais, o que caracteriza, smj, inepta a petição do
responsável, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Em particular, em processo
de contas, o ônus da prova compete exclusivamente ao recorrente, consoante o disposto no art. 93 do
Decreto-lei n° 200/67". Conseqüentemente, propõe-se seja negado provimento ao recurso em tela.
O Diretor de Divisão, com a concordância do Secretário de Controle Externo, anui à
proposta da instrução, acrescentando que foram apresentados "documentos de prova originários das
despesas realizadas com verbas recebidas da Secretaria Estadual da Educação e outras (não há como
separá-las) sem qualquer possibilidade de vinculação aos recursos federais repassados, ... inconsistentes
para comprovar a correta aplicação no objetivo do Plano de Aplicação".
O Ministério Público põe-se de acordo com a proposição da Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, importa consignar que o recurso de revisão impetrado deve ser
conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.
No mérito, concordo com os pareceres dos autos. O responsável, inicialmente omisso na
mm_bib_160p \processos do BIS \ 199 8 \ d4
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GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSB BUGARIN

TC-399.125/93-0

prestação de contas, tão-somente alega, sem provas, que, em sua maior parte, os recursos federais postos
sob sua gestão foram juntados com fundos de origem estadual para a construção de uma escola. Também
não foi trazido aos autos comprovante da aquisição de equipamentos escolares, destinação alegadamente
dada ao restante da quantia repassada pelo MEC à Prefeitura de Claraval.
De fato, cumpre ao administrador a comprovação do bom e regular emprego das verbas
que lhe são confiadas, ante o que dispõe a Constituição Federal e o Decreto-lei 200/67 (art. 93), mister no
qual o recorrente não obteve êxito no presente processo.
Ante o exposto, acolhendo os pareceres uniformes dos autos, VOTO por que o Tribunal
adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de novembro de 1998.

BENTO JOSE
Ministro-R
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Processo n° 399.125/93-0
Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão.
Interessado: Agostinho Carlos da Silva.
Órgão: Ministério da Educação.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica: SECEX/MG.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, que tratam, nesta
fase processual, de recurso de revisão impetrado por Agostinho Carlos da Silva, ex-Prefeito de
Claraval- MG, contra o Acórdão n° 082/95-TCU-2a Câmara, de 09/03/1995 (Ata n° 08/95), por meio do
qual foram julgadas irregulares as contas do mencionado recorrente, em conseqüência de omissão quanto
à prestação de contas de recursos no valor original de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros)
recebidos do Ministério da Educação pela mencionada Prefeitura, para a construção de uma escola na
localidade de Fazenda Alagoas.
Considerando que, no recurso, foi apresentada pelo responsável, à guisa de prestação de
contas, documentação comprobatória de despesas alegadamente realizadas com recursos de origem
estadual juntados com recursos federais a que se refere a presente Tomada de Contas Especial, visando à
construção de unidade escolar;
Considerando, entretanto, que nenhuma peça nos autos permite a correlação dos referidos
recursos federais com os documentos apresentados e, tampouco, com a obra executada;
Considerando, ainda, que não foi apresentado extrato bancário ou qualquer outro
documento eficaz para revelar qual a destinação dada às verbas do Ministério da Educação repassadas ao
interessado;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92, em
conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus
exatos termos o Acórdão n° 082/95-TCU-2a Câmara, de 09/03/1995 (Ata n° 08/95).
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Ministro-R
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Presidente

Fui presente:
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-279.326/93-9
TC-279 .328/93-1
TC-279 .329/93-8
TC-279.330/93-6
TC-005.444/94-2 - Comunicação do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia (autuada como denúncia). Sigilo
suspenso pelo Acórdão recorrido (Acórdão 152/95 - TCU Plenário).
Natureza: Recursos de Reconsideração
Interessado: Itamar Lima Chaves
Entidade: Prefeitura Municipal de Tapiramutá - Bahia
Ementa: Recursos de Reconsideração interpostos pelo interessado
contra o Acórdão n 2 152/95 - Plenário, que julgou irregulares as
Tomadas de Contas Especiais acima referidas. Recursos não
conhecidos por deixarem de atender ao requisito de prazo
estabelecido no art. 33, in fine, da Lei n 2 8.443/92 e não
apresentarem fatos novos efetivamente comprovados. Dar ciência da
Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
interessado
Tratam os autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelo Sr. Itamar Lima Chaves, exPrefeito do Município de Tapiramutá, no Estado da Bahia, contra o Acórdão n 2 152/95 - Plenário, adotado
nos processos de tomadas de contas especiais e denúncia em epígrafe, em virtude de irregularidades na
aplicação de recursos recebidos por força de convênios celebrados com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação-FNDE.
A SECEX/BA, instruindo o feito, examinou as peças recursais nos seguintes termos:
02.
"2. Com a instauração das tomadas de contas especiais respectivas (TC-279.330/93-6,
279.329/93-8, 279.328/93-2 e 279.326/93-9) estão todas elas ao processo de Denúncia agrupadas por
dizerem respeito ao mesmo assunto reconhecida a relação de continência e dependência.
Por deliberação definitiva do TCU, através do seu Plenário, em Sessão Extraordinária de
22.11.95, foi prolatado o Acórdão n 2 152/95-TCU-Plenário que julgou irregulares as contas tratadas
nos mencionados processos de TCEs, condenando o respectivo gestor Itamar Lima Chaves ao
ressarcimento dos correspondentes valores, devidamente corrigidos e atualizados ao padrão monetário
vigente.
Irresignado, vem o ex-Prefeito de investir contra o Aresto, consoante expedientes acostados
às fis. 133 a 137 (TC 279.330/93-6), 114 a 117 (TC 279.329/93-8), 135 a 142 (TC 279.328/93-1) e
124 a 131 (TC 279.326/93-9).
Sorteado Relator para a fase recursal, o Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo Affonso
Martins de Oliveira determina por Despacho, em cada processo, a instrução do feito por esta Unidade
Técnica, ali já consignado, cada um deles, como Recurso de Reconsideração.
No exame preliminar dos requisitos de admissibilidade, data máxima vênia, afigura-se-nos,
algumas observações quanto ao cumprimento dos pressupostos a que se refere o art. 33 da Lei n 2 8.443,
de 16.07.92, com o art. 233 do Regimento Interno do TCU.
Ao exercitar, por sua iniciativa e deferimento do Titular da SECEX/BA, em 15.05.96, o
direito de 'vista dos autos' e conseqüentemente obtenção de fotocópia de todos os processos aqui
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tratados (fls. 127 a 130 do TC 279.330/93-6, 108 a 111 do TC 279.329/93-8, 129 a 132 do TC
279.328/93-1 e 118 a 121 do TC-279.326/93-9) além de outros, o ex-Prefeito Itamar Lima Chaves se
deu, no nosso entendimento, por notificado da deliberação condenatória para efeito inclusive de fluência
do lapso temporal para interposição de eventual recurso.
Todos os apelos interpostos foram recepcionados pelo Protocolo da SECEX/BA em
03.06.96, à exceção do referente ao TC 279.330/93-6 que aqui ingressou em 14.06.96 e também todos,
sem exclusão, foram intentados pelo recorrente como Recurso de Reconsideração.
Evidente, pois, que se efetivamente se tem a data de 15.05.96, conforme observamos no
item 7, como a data de notificação, restaria esgotado o prazo para a espécie recursal de reconsideração
pelas datas que foram interpostos, 03.06.96 e 14.06.96.
Na análise das matérias contestadas pelos recursos, mister se faz observar que o arrazoado
oferecido não traz substanciais contribuições capazes de abalar os fundamentos e o comando do v.
Acórdão recorrido.
Em verdade, os conteúdos das peças recursais não trazem elementos de força e de convicção
que fragmentem ou até fragilizem os pilares que sustentam as conclusões hauridas nos autos, como
conseqüência da apuração da denúncia e alcançadas pelo Relatório e Voto do Eminente Ministro Relator
da fase processual de conhecimento (decisória) e o conseqüente Aresto prolatado pelo Excelso Plenário
do TCU.
Dissecando, em análise, as razões apresentadas nos respectivos recursos, observa-se que o
argumento nuclear presente em todos eles é a inconformidade do recorrente no que ele denomina de
flagrante violação ao devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, como princípios
insculpidos na vigente Constituição Federal.
Ocorre que a relegação dos pareceres favoráveis à aprovação inicial das contas não afronta
direitos ou interesses se a inspeção 'in loco' trouxe elementos que destituíam a expressão da verdade que
se pressupunha representar a documentação em que se consubstanciava a prestação de contas pelo então
gestor apresentada ao FNDE.
A apresentação de denúncia por eventual desafeto político ou interessado em proveito políticoeleitoreiro, uma vez confirmada a sua procedência e validade em regular e pertinente procedimento
apuratório, como é o caso da inspeção 'in loco', não afeta a qualidade e a força dos resultados obtidos
pelo fato de não estar presente na execução da referida fiscalização o personagem-alvo, eis que em fase
apropriada é-lhe assegurado o inafastável direito de ampla defesa, através do instituto da citação quando
já há elemento fático-jurídico de formação do evento danoso ocorrido, sua caracterização e pessoas nele
envolvidas.
No caso vertente, em todos os processos, foi atendida exaustiva e validamente a citação do
responsável Itamar Lima Chaves, silenciando-se ele em relação aos TCs-279.330/93-6 e 279 329/93-8
e exercitando sua manifestação com o oferecimento de alegações de defesa quanto aos TCs 279.326/93-9
e 279.328/93-1 sendo que neste último o lapso temporal de citação desde 05.05.94 se protraiu até
09.02.95 em virtude de pedido de prorrogação por ele feito e tacitamente acolhido.
A questão da defasagem entre a solicitação dos recursos e sua liberação, em época de alta
espiral inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da moeda diminuindo o seu valor de troca (compra)
é um argumento contundentemente veraz e certamente indesmentível mas necessário se tornaria que o
instrumento (ou seu aditivo) que fundamentou os objetivos ali fixados fosse modificado para guardar
estreita relação entre a meta real e a proposta.
O ônus e a responsabilidade pela exibição ou apresentação das provas, em contradita aos fatos
processualmente formados nos autos, pertencem ao aqui recorrente cabendo-lhe promover os meios
legais administrativos ou judiciais para a sua obtenção, não militando em seu favor meras arguições d
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delonga de tempo necessário para obtê-las (no caso vertente houve consideração do lapso temporal para
tanto, mas não aproveitada).
Também a especificidade e a objetividade do objeto conveniado haveria de ser aquela
18
expressamente definida e caracterizada na cláusula respectiva do Termo convenial e desdobramento
constante nos correspondentes anexos e plantas que fazem parte integrante do mesmo convênio. A
modificação do objeto sem correspondente alteração no instrumento celebrado importa em desvio de
finalidade.
19.
Não houve na peça recursal atinente ao TC-279.326/93-9 sequer menção sobre a constatação
de que a construção de quatro prédios escolares por conta dos recursos do convênio com o MEC/FNDE,
no valor de NCz$120.000,00, foi executada em outra Administração a teor do que consta da Relação
de Bens Patrimoniais de outro exercício.
20.
Apesar de guardarem semelhança entre si, até com a mesma estrutura redacional e o mesmo
conteúdo de vários tópicos revelam as peças ausência de elemento modificador deixando evidente não
poder ser prosperável em seu objetivo.
21.
Feito, portanto, o exame dos referidos apelos de forma conjunta pela relação de conexão
entre eles existentes, entendemos, por outro lado, não gozar os multicitados recursos do pressuposto da
tempestividade para sua admissão como espécie de reconsideração (art. 33 da Lei n 2 8.443/92).
Também não entendemos, data máxima vênia, a sua conversão como recursos de revisão, invocando
o princípio da fungibilidade, pelas razões adiante expostas:
Os pedidos formulados pelo recorrente foram expressamente da espécie 'de reconsideração',
sujeitando-se ele às conseqüências daí recorrentes.
Também assim se manifestou em despacho o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Paulo
Affonso Martins de Oliveira, conforme nos reportamos no item 5.
O princípio da fungibilidade não pode ser invocado em desfavor do recorrente e no caso vertente,
se admitida conversão do feito como recurso de revisão não haveria condições de sua admissibilidade,
face à ausência de pressupostos, tampouco prosperaria o seu mérito por incapacidade dos seus elementos
para operar a desconstituição dos julgados (Acórdão recorrido).
Com essas considerações manifestamo-nos:
22.
Por que não sejam conhecidos como recursos de reconsideração, como assim intentados pelo
22.1
ex-Prefeito Municipal de Tapiramutá, Senhor Itamar Lima Chaves (TC -279.330/93-6, 279.329/93-8,
279.328/93-1 e 279.326/93-9), ante a intempestividade de sua impetração;
Também no mérito, pela denegação dos mencionados apelos face a sua incapacidade de
22.2
produzir a modificação do Acórdão recorrido n 2 152/95-TCU-Plenário.
Em conseqüência, se acolhidas as proposições supra, é de se manter inalterado o Aresto
22.3
recorrido, e, por que seja dado conhecimento ao interessado da nova deliberação adotada, bem como
aos autores da denúncia.
23.
Propugnamos, por fim, pela remessa deste e seus agrupados à manifestação da Douta
Procuradoria junto ao TCU e a subseqüente consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator
em sucessão ao Eminente Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, ora aposentado."
A douta Procuradoria, em parecer de seu ilustre Procurador, Dr. Marinus Eduardo De Vries
03.
Marsico, manifestou-se, no essencial, nos termos a seguir transcritos:
"Assim como ocorreu quando da prolação do Acórdão n 2 152/95 - Plenário (fls. 124 e 125 do TC279.330/93-6) e na instrução da SECEX/BA, nosso pronunciamento também é feito de forma conjunta
para todos os processos.
O Acórdão acima referido julgou irregulares as contas e em débito o ex-Prefeito pela importância p
transferidas, com os acréscimos legais cabíveis.
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Incorformado, o Sr. Itamar interpôs Recurso de Reconsideração depois de esgotado o prazo para tal,
como demonstra a Unidade Técnica nos itens 6 a 9 da instrução comum. Em virtude da
intempestividade, opina a Secretaria pelo seu não conhecimento, com o que concordamos.
Não obstante, procedeu-se ao exame do mérito, concluindo, também, pela insuficiência dos
argumentos em modificar o aresto recorrido.
De fato, o conjunto de elementos amealhados no decorrer da apuração da denúncia e nos trabalhos
de apuração das tomadas de contas especiais, inclusive com a realização de trabalhos de campo tanto
por equipes do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, como por parte de fiscais do
próprio concedente, FNDE, constituíram um sólido entendimento de irregularidades que os argumentos
da peça defensiva não conseguiu fragilizar.
Assim, acompanhamos a proposta da SECEX/BA no sentido do não conhecimento dos Recursos de
Reconsideração, entendendo não caber sua fungibilidade em Recurso de Revisão, vez que, como
esclarece a Unidade Técnica na letra 'c' do item 21 do parecer instrutório, tal conversão militaria em
desfavor do recorrente".
É o Relatório
VOTO
Inicialmente, cabe registrar que, com fundamento no Enunciado n 2 103, da Súmula da
Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União e no § 1 2 do art. 214 do Código de Processo
Civil (Lei n 2 5.869/73), o responsável ao exercitar, por sua iniciativa, o direito de "pedido de vista dos
autos" e conseqüentemente obtenção de fotocópia de todos os processos aqui tratados, foi notificado da
deliberação condenatória para efeito, inclusive, de fluência do lapso temporal com vistas à interposição de
eventual recurso.
Em razão desse fato, restou comprovado do Relatório acima que os recursos foram interpostos
intempestivamente e não apresentaram fatos novos efetivamente comprovados.
Nesse sentido, em face do que preceitua o parágrafo único do art. 32 da Lei n 2 8.443/92, os
mencionados recursos não devem ser conhecidos pelo Tribunal.
Quanto ao mérito, deixo de manifestar-me por não ter sido vencida a preliminar de conhecimento.
Tendo em vista o não conhecimento do recurso, o responsável, de conformidade com o disposto
no art. 33 da Lei n 2 8.443/92 c/c o art. 231 do Regimento Interno do Tribunal, caso disponha de fatos
novos efetivamente comprovados, poderá interpor recurso de reconsideração.
Por todo o exposto e considerado, Voto no sentido do Tribunal adotar a deliberação, cujo teor ora
submeto à elevada apreciação deste Colegiado.
TCU., Sala das Sessões, em 04de novembro de 1998.

cP
VAL IR CA PELO
Ministro-Relator
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Ministério Público

Proc. TC-005 444/94-2
Denúncia
TC-279.326/93-9
TC-279.328/93-1
TC-279.329/93-8
TC-279.330/93-6
Tomada de Contas Especial
PARECER
Cuidam os autos em epígrafe de denúncia e tomadas de contas especiais instauradas contra o
Sr. Itamar Lima Chaves, ex-Prefeito do município de Tapiramutá/BA, em virtude de irregularidades na
aplicação de recursos recebidos por força de convênios celebrados com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Assim como ocorreu quando da prolação do Acórdão n° 152/95 - Plenário (fls. 124 e 125 do
TC-279.330/93-6, com cópia nos demais processos) e na instrução da SECEX/BA, nosso pronunciamento
também é feito de forma conjunta para todos os processos.
O Acórdão acima referido julgou irregulares as contas e em débito o ex-Prefeito pelas
importâncias transferidas, com os acréscimos legais cabíveis.
Inconformado, o Sr. Itamar interpôs Recurso de Reconsideração depois de esgotado o prazo
para tal, como demonstra a Unidade Técnica nos itens 6 a 9 da instrução comum. Em virtude da
iniempestividade, opina a Secretaria pelo seu não conhecimento, com o que concordamos.
Não obstante, procedeu-se ao exame do mérito, concluindo, também, pela insuficiência dos
argumentos em modificar o aresto recorrido.
De fato, o conjunto de elementos amealhados no decorrer da apuração da denúncia e nos
trabalhos de apuração das tomadas de contas especiais, inclusive com a realização de trabalhos de campo
tanto por equipes do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, como por parte de fiscais do
próprio concedente, FNDE, constituíram um sólido entendimento de irregularidades que os argumentos
da peça defensiva não conseguiu fragilizar.
Assim, acompanhamos a proposta da SECEX/BA no sentido do não conhecimento dos
Recursos de Reconsideração, entendendo não caber sua fungibilidade em Recurso de Revisão, vez que,
como esclarece a Unidade Técnica na letra "c" do item 21 do parecer instrutório, tal conversão militaria
em desfavor do recorrente.
Ministério Público, em 21 de Maio de 1998.

Marinus Eduardo De Vries Marsico
Procurador

Gab-proc_708\Público\Pareceres1998-27933093

— 33 —
Verlise

.A4

OC1

Jtlachadc,

Tribunal de Contas da União

DECISÃO N2

7 4 5 /98 - PLENÁRIO

Processos nas: TC-279.326/93-9, TC-279.328/93-1, TC-279.329/93-8, TC-279.330/93-6 e TC005.444/94-2
Classe de Assunto: (I) Recursos de Reconsideração
Entidade: Prefeitura Municipal de Tapiramutá - Bahia
Interessado: Itamar Lima Chaves
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no parágrafo único do art. 32 da Lei na 8.443/92, não conhecer dos Recursos
de Reconsideração interpostos pelo Sr. Itamar Lima Chaves, por deixarem de atender o requisito de prazo
estabelecido no art. 33, in fine, da Lei na 8.443/92, e não apresentarem fatos novos efetivamente
comprovados;
8.2 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao interessado.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator)
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

VAL IR C PELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE II- Plenário
TC 009.873/97-0, c/ 01 Volume
Apartado do TC 009.490/97-3
Natureza: Solicitação de Informações
Interessado: Senado Federal - Comissão de Fiscalização e Controle
Ementa:
- Solicitação de informações por parte da Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal. Encaminhamento dos dados concernentes
à entidade envolvida. Remessa dos resultados obtidos à referida
Comissão. Arquivamento do presente processo.

RELATÓRIO

Por meio da Decisão n2 592/97 (in Ata n2 36/97), o Plenário desta Corte, ao conhecer da
Solicitação de Informações oriunda da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal (TC
009.490/97-3) relativa à valores de indenizações pagas, disponibilidades de recursos e investimentos ou
débitos assumidos em diversos órgãos e entidades federais e considerando que a mesma envolvia assuntos
de complexidade e natureza diversas, decidiu determinar a constituição de processos apartados para que
seja tratado cada item daquela Solicitação (fl. 29).
Determinou, ainda, que, oportunamente, fosse remetida àquela Comissão cópia das
Decisões adotadas nesses processos.
O presente processo refere-se ao levantamento de informações relativas às indenizações
pagas pelo Banco da Amazônia, em dólar americano e em real, desde o inicio de 1990 até junho de 1997,
decorrentes de decisões judiciais motivadas por: I - devolução indevida de cheques e outras decisões de
natureza crediticia ou bancária; II - ações trabalhistas.
Ao submeter os autos a este Colegiado, na Sessão de 11/12/97 (in Ata 53/97), ressaltei, no
meu Voto, que a lista encaminhada pelo BASA (fls. 32/57), com o intuito de atender às informações
solicitadas (item 3 supra), não especificou a natureza das causas das indenizações pagas, motivo pelo
qual, naquela oportunidade, a proposição foi no sentido de que a SECEX/PA deveria "reiterar gestões
junto ao BASA, com vistas à obtenção das informações omissas..." (fl.63).
Encontram-se, dessa forma, às fls. 75/79 e 81 dos autos as informações solicitadas,
distribuídas da seguinte maneira:
ITEM
- demandas trabalhistas
- demandas por devolução
indevida de cheques ou outras

fls.
76/79 e Vol. I
inexistência de casos da espécie - 75 e 81

Conforme expõe a instrução, os documentos remetidos pelo Banco da Amazônia atendem a
solicitação da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal.
É o Relatório.
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fls. 2

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.
2
Uma vez atendidas as informações requeridas pela Comissão de Fiscalização e Controle do
Senado Federal, especificamente tratadas neste processo, acolho o parecer da Unidade Técnica e Voto no
sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à consideração deste Colegiado.

T.C.U., Sala das Sessões, em 04 de novembro de 1998.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

7 4 6 /98-TCU - Plenário

Processo ri2 TC 009.873/97-0 (apartado do TC 009.490/97-3), c/ 01 Volume
Classe de Assunto: II - Solicitação de Informação
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
Entidade: Banco da Amazônia/BASA
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal cópia
integral dos presentes autos, bem como desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam; e
8.2. arquivar os presentes autos.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe III — Plenário
TC-011.746/97-1
Natureza: Consulta
Interessado: Haroldo Ferraz da Nóbrega (Vice-Procurador-Geral da
República, no exercício do cargo de Procurador-Geral da
República)
Órgão: Ministério Público da União
Ementa: Consulta sobre a possibilidade de os membros do
Ministério Público da União, que exerceram cargos em comissão,
sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal,
computarem o respectivo tempo para fins de adicional por tempo de
serviço e de serviço público efetivo. Conhecimento. Resposta
negativa à autoridade consulente em relação ao adicional por tempo
de serviço. Tempo computado para fins de aposentadoria.
Comunicação. Arquivamento.
Adoto como Relatório a instrução da 2 a SECEX, com a qual se manifestaram de acordo o
Diretor de Divisão Técnica e o Secretário de Controle Externo:
"Cuidam os autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Vice-Procurador-Geral da República, no
exercício do cargo de Procurador-Geral da República, Haroldo Ferraz da Nóbrega, por meio do Oficio
PGR n° 668/97, dirigido ao Exmo. Sr. Presidente desta Corte, Ministro Homero Santos, sobre a
possibilidade legal de os membros do Ministério Público da União, regidos pela Lei Complementar n°
75, de 20 de maio de 1993, e que exerceram cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a
Administração Pública Federal, fazerem jus, sobre esse tempo, ao adicional por tempo de serviço e,
ainda, se esse tempo pode ser considerado como de serviço público efetivo.
A consulta reúne condições para o seu conhecimento, pois foi formulada por autoridade
competente (art.216, inciso I, do Regimento Interno) e não versa sobre caso concreto.
O parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica, de que trata o § 2° do art. 216 do
Regimento Interno, não acompanha os presente autos; entretanto, esse fato não impede o conhecimento
da consulta, conforme de depreende do texto regimental, in verbis:
"Art. 216
§ 2° As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente
e instruídas, sempre que possível, com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade
consulente."(grifei)
Passo, então, a analisar o tema objeto destes autos.
Em consulta formulada pelo TRT da 17 . Região, consubstanciada na Decisão n° 308 —
Plenário, Ata n° 29/95, este Tribunal firmou o entendimento de que "o tempo de serviço prestado pelo
servidor somente no exercício de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, não é computável para
efeito de adicionais por tempo de serviço — (armênios), qualquer que seja sua natureza jurídica
(Estatutária ou Celetista) e que somente a partir do momento em que o servidor se tornar titular de
cargo de provimento efetivo, iniciar-se-á a contagem do tempo de serviço prestado, para os efeitos
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aqui perquiridos (Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, atuais Anuênios), desprezando-se
para esse fim o tempo de serviço prestado antes da sua posse em cargo efetivo".
Daí a ilação de que aos membros do Ministério Público aplica-se o entendimento supracitado,
porquanto a Lei Complementar n° 75, de 20.05.93, não dispensou-lhes tratamento diferenciado,
relativamente à questão ora abordada. Por outro lado, não há óbice ao aproveitamento do tempo de
serviço, exercido em cargo em comissão, sem vínculo efetivo, para efeito de aposentadoria.
Ante o exposto, proponho a este Egrégio Tribunal:
7.1 conhecer da presente consulta para responder ao ilustre consulente que:
o tempo de serviço prestado pelos membros do Ministério Público somente no exercício de
cargo em comissão, sem vínculo efetivo, não é computável para efeito de adicionais por tempo de
serviço (anuênios ou quinquênios), qualquer que seja sua natureza jurídica (Estatutária ou Celetista),
uma vez que a Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, não dispensou-lhes, quanto a esse
aspecto, tratamento diferenciado dos demais servidores públicos;
esse tempo, entretanto, pode ser aproveitado para fins de aposentadoria;
7.2 encaminhar cópia do Relatório, Voto e da Decisão que vier a ser proferida ao ilustre
consulente;
7.3 arquivar os presentes autos."
2.
Em razão da matéria suscitada na presente consulta, solicitei a audiência do Ministério
Público junto a esta Corte que, por meio de Parecer da lavra do Procurador Ubaldo Alves Caldas,
manifestou-se em consonância com a proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório.
II - VOTO
A presente consulta preenche os requisitos previstos no art. 216 do Regimento Interno,
merecendo, portanto, ser conhecida.
No tocante ao seu mérito, cabe separá-la em dois tópicos para fins de exame, de modo a
permitir claro entendimento das questões suscitadas.
O primeiro ponto objeto de indagação pela autoridade consulente refere-se à possibilidade
de os membros do Ministério Público da União, regidos pela Lei Complementar n° 75/93, e que
exerceram cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, fazerem jus
ao adicional por tempo de serviço sobre esse tempo.
Cabe salientar, inicialmente, que a mencionada Lei Complementar, de 20 de maio de
1993, em seu art. 224, § 1°, estabelece que "Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adicional por
tempo de serviço, à razão de um por cento por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo
de advocacia, até o máximo de quinze anos, desde que não cumulativo com tempo de serviço público"
(grifo nosso).
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Anteriormente à edição da Lei Complementar n° 75/93, a matéria havia sido tratada na Lei
n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que, em seu art. 50,
inciso VIII, previa que poderia ser outorgada aos seus membros vantagem relativa à "gratificação
adicional por ano de serviço, incidente sobre o vencimento básico e a verba de representação, observado
o disposto no § 3° deste artigo e no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal".
Vê-se, portanto, que a acepção da Lei n° 8.625/93 é mais abrangente do que a da Lei
Complementar n° 75/93, uma vez que a mencionada Lei Ordinária faz menção, apenas, a ano de serviço,
enquanto que o Estatuto do Ministério Público expressamente consigna ano de serviço público efetivo,
ambas as expressões ao se referirem à gratificação adicional por tempo de serviço. Todavia, após a
edição da mencionada Lei Complementar restringiu o legislador a referida gratificação a anos de serviço
público efetivo.
Outro dispositivo legal que merece ser mencionado é o art. 287 da Lei Complementar n°
75/93 que estabelece que se aplicam subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as
disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais
contidas na referida Lei Complementar, ou seja, as disposições da Lei n° 8.112/90 são, então,
subsidiariamente aplicadas.
Feitos os registros acima, ressalto que este Tribunal já se pronunciou em caráter normativo
sobre a referida questão, com relação aos servidores públicos, conforme registrado pela Unidade Técnica,
pois, em processo relativo à consulta formulada pelo TRT da 17 Região sobre a possibilidade do
cômputo, para efeito de anuênio, do tempo de serviço prestado em cargo de provimento em comissão por
servidor que passou a ocupar cargo de provimento efetivo, respondeu nos seguintes termos (Decisão n°
308/95 — Plenário):
"8.1. que o tempo de serviço prestado pelo servidor somente no exercício de cargo em
comissão, sem vínculo efetivo, não é computável para efeito de adicionais por tempo de serviço
(anuênios), qualquer que seja sua natureza jurídica (Estatutária ou Celetista); e
8.2. que somente a partir do momento em que o servidor se tornar titular de cargo de
provimento efetivo, iniciar-se-á a contagem do tempo de serviço prestado, para os efeitos aqui
perquiridos (Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, atuais Anuênios), desprezando-se para esse
fim o tempo de serviço prestado antes da sua posse em cargo efetivo."
Temos, assim, que, em relação aos servidores públicos regidos pelo novo RJU, não restam
dúvidas, pois, de que eles, na hipótese de terem ocupado tão-somente cargos em comissão, sem vínculo
efetivo com a Administração Pública Federal, não fazem jus ao adicional por tempo de serviço sobre esse
tempo. Este é, inclusive, o entendimento expresso na doutrina de Ivan Barbosa Rigolin, em sua obra
"Comentários ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis", Editora Saraiva, 4' edição, que,
ao discorrer sobre o tema, registra: "Apenas o servidor efetivo tem direito ao anuênio. Servidor em
comissão não faz jus, portanto, pela sistemática da L. 8112, ao adicional por tempo de serviço."
Saliento, ainda, que, buscando no Regime Jurídico Único algumas definições,
encontramos o art. 41, caput, que define remuneração como "o vencimento do cargo efetivo, acrescido
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". Seu § 1° estabelece que a "remuneração do
servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no art. 62". O art. 62, por
sua vez, com as alterações introduzidas pela Lei tf 9.527/97, dispõe que ao "servidor ocupante de cargo
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efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou
de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício". Por fim, o art. 67, também alterado pela
citada Lei , ao tratar do adicional por tempo de serviço, estabelece que será "devido à razão de cinco por
cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações
públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança".
As disposições legais acima referidas, em especial a contida no art. 67 do R.J.U., não
catalogam o adicional por tempo de serviço como vantagem pertinente ao exercício do cargo
comissionado. Logo, não fará jus ao referido adicional o servidor que não mantenha vínculo efetivo com
a Administração Pública Federal.
A título de reforço à tese acima mencionada, oportuno trazer à colação pronunciamento do
Ministério Público em Sessão de 25.03.93 da 2 Câmara (Acórdão n° 40/93 - r Câmara - TC 575.624/914), onde o então titular daquele órgão, Dr. Francisco de Salles Mourão Branco, manifestou-se nos
termos abaixo, ressaltando-se que os argumentos permanecem válidos, uma vez que as alterações
introduzidas na Lei n° 8.112/90 pela Lei n° 9.527/97 não afetam a essência do que se discute:
"Por derradeiro, escusamo-nos por não endossar o entendimento de que são devidos anuênios a
ocupantes apenas de cargo em comissão, sem a titularidade de cargo efetivo, pois que o legislador dá
tratamento diferenciado à questão da remuneração de um e outro cargo, consoante se infere do cotejo
dos dispositivos que regem a matéria na Lei do Regime Único (cf. Lei n° 8.112/90, art. 41, `capue e
§ 1°, c/c art. 67). Daí a ilação de que o titular de cargo efetivo faz jus ao vencimento desse cargo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, dentre as quais se destaca o Adicional por Tempo
de Serviço, previsto no citado art. 67, enquanto o servidor investido apenas em cargo comissionado
tem remuneração disposta de forma diversificada, não sendo contemplada, aí, a referida vantagem
permanente, dada a natureza mesma do cargo declarado de livre nomeação e exoneração".
Ressalto que todas as ponderações acima expostas, ainda que mencionem exaustivamente
a Lei n° 8.112/90, são válidas para a consulta que ora se examina, ante o conteúdo conceitual que
encerram e o caráter subsidiário previsto no próprio Estatuto do Ministério Público da União.
Retornando ao objeto do primeiro ponto desta consulta, concernente ao texto específico
do art. 224, § 1°, da Lei Complementar n° 75/93, ressalto que o referido dispositivo faz menção expressa a
ano de serviço público efetivo para cálculo da gratificação adicional por tempo de serviço. Assim,
importa que se delimite o exato sentido da expressão serviço público efetivo para definição de seu
alcance.
Inicio considerações acerca do tema, portanto, conceituando serviço público efetivo. Para
tanto, cito Celso Antônio Bandeira de Mello que em sua obra "Curso de Direito Administrativo", 5'
edição revista e atualizada, Malheiros Editores, definiu que servidores públicos civis "são unicamente os
servidores públicos (civis) da administração direta, das autarquias e das fundações públicas ocupantes de
cargos públicos; excluídos, pois, os servidores empregados, isto é, os que a elas estejam vinculados por
contrato, bem como os servidores das empresas públicas, sociedades de economia mista e das fundações
de direito privado acaso instituídas pelo Poder Público, pois todos estes são, igualmente, empregados, isto
é, não titularizam cargos públicos".
Os cargos públicos acima mencionados são criados por lei para provimento efetivo ou em
comissão. Segundo definição do mesmo autor, cargos de provimento em comissão, que dispensam
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concurso público, "são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de
confiança da autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é,
livremente, quem os esteja titularizando". Já os cargos de provimento efetivo "são os predispostos a
receberem ocupantes em caráter definitivo, isto é, com fixidez".
Agregando às definições acima indicadas, trago a doutrina de Ivan Barbosa Rigolin, em
obra já citada, que, ao tratar exatamente do termo serviço público efetivo contida no art. 67 da Lei n°
8.112/90, registra: "Vencimento é aquele conceito dado pelo art. 40, para efeito deste art. 67. Quanto a
'serviço público efetivo', não se deve interpretar esta expressão como referindo serviço público
efetivamente prestado, mas serviço em cargo de provimento efetivo. Ou, de outro modo, a lei
provavelmente mencionaria 'efetivo exercício'.
Logo, serviço público efetivo há de ser aquele prestado por servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo, não cabendo se falar, pois, em serviço público efetivo prestado por ocupante
de cargo em comissão.
Em conclusão, portanto, no que toca à possibilidade de os membros do Ministério Público
da União, regidos pela Lei Complementar n° 75/93, e que exerceram cargos em comissão, sem vínculo
efetivo com a Administração Pública Federal, fazerem jus, sobre esse tempo, ao adicional por tempo de
serviço, entendo aplicar-se a jurisprudência já consolidada nesta Corte, mencionada no item 8 precedente,
ante a inteligência conferida à expressão serviço público efetivo.
Extrapolando-se, todavia, esta primeira questão, para vê-la com outro enfoque, tem-se que,
no período compreendido entre a edição da Lei n° 8.625/93 e da Lei Complementar n° 75/93, o comando
legal expresso no art. 50, inciso VIII, da mencionada Lei Ordinária imprimia orientação mais genérica à
matéria, fazendo valer, assim, o entendimento de que seriam computados anos de serviço, para efeito de
adicional por tempo de serviço. Entendo que não quis, portanto, o legislador no texto da citada Lei
Orgânica conferir acepção mais restrita à vantagem que se discute, pois, caso fosse sua intenção fazê-lo,
explicitá-lo-ia, sem subterfúgios. Logo, no interregno compreendido entre as duas Leis mencionadas, em
não havendo restrição na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e não sendo possível a aplicação
subsidiária da Lei n° 8.112/90, uma vez que tal previsão somente passou a constar da Lei Complementar
n° 75/93 (art. 287), o tempo de serviço prestado pelos membros daquele Órgão em cargos em comissão,
sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, pode ser computado para fins de adicional por
tempo de serviço.
Importa salientar que a Lei Orgânica do Ministério Público da União que vigorou
anteriormente a Lei n° 8.625/93 — Lei n° 1.341/51 — estabelecia, em seu art. 96, que "No que for omissa a
presente lei, aplicar-se-á o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União". Logo, uma vez não
revogado tal dispositivo quando da edição da Lei n° 1.711/52 — Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União -, passou a valer para os membros do mencionado Órgão, no tocante ao adicional por tempo de
serviço, as disposições desta última Lei. Portanto, na fase que antecedeu a edição da Lei n° 8.625/93, o
comando também era genérico, ou seja, contava-se ano de serviço para cálculo do referido adicional, sem
qualquer tipo de restrição a se efetivo ou em comissão.
Temos, pois, na história mais recente, três situações que devem ser consideradas para fins
de cômputo de tempo de serviço para gratificação do respectivo adicional para os membros do Ministério
Público da União, ressaltando-se, contudo, que sua contagem opera-se nos termos da legislação vigente,
aplicável à data em que deve produzir seus efeitos, a saber:
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antes da edição da Lei n° 8.625/93: computa-se para fins de adicional por tempo de
serviço o período em que os referidos membros ocuparam tão-somente cargos em comissão, ainda que
sem vinculo efetivo com a Administração Pública Federal;
após a edição da Lei n° 8.625/93 e antes da edição da Lei Complementar n° 75/93: idem;
após a edição da Lei Complementar n° 75/93: computa-se para fins de adicional por
tempo de serviço apenas o período relativo aos anos de serviço público efetivo, nos termos de seu art.
224, § 1°.
Com relação ao segundo ponto objeto de indagação pela autoridade consulente possibilidade de ser considerado como de serviço público efetivo o tempo em que membros do Ministério
Público da União, regidos pela Lei Complementar n° 75/93, exerceram cargos em comissão, sem vínculo
efetivo com a Administração Pública Federal — entendo não serem necessárias maiores considerações, em
razão de tudo o que acima expus. Ressalto, inclusive, que se, em uma situação hipotética, pudesse o
referido tempo ser computado como de serviço público efetivo, valeria, então, para concessão de
adicional por tempo de serviço.
Logo, o tempo em questão, ainda que não possa ser considerado como de serviço público
efetivo, há que ser computado integralmente para os efeitos de aposentadoria, nos termos do art. 40 da
Constituição Federal.
Ante o exposto, concordando com os pareceres emitidos 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

04 de

novembro de 1998.

ADHE

min-ag/01174697

6

PALADINI GHISI
inistro-Relator

— 43 —
Veuise

.41

Hdes, uva Aachado

Tribunal de Contas da União

DECISÃO N° 747/98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 011.746/97-1
Classe de Assunto: III- Consulta
Interessado: Vice-Procurador-Geral da República, no exercício do cargo de Procurador-Geral da
República
Orgão: Ministério Público da União
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento nos arts. 1°, inciso XVII e § 2°, da Lei n° 8.443/92, 1°, inciso XXIII, e
216 do Regimento Interno, conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os requisitos de
admissibilidade;
8.2. responder à autoridade consulente que:
8.2.1. após a edição da Lei Complementar n° 75/93, os membros do Ministério Público da
União, regidos pela mencionada Lei, e que exerceram cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a
Administração Pública Federal, não fazem jus, sobre esse tempo, ao adicional por tempo de serviço, haja
vista que tal adicional é devido exclusivamente por ano de serviço público efetivo, nos termos do art. 224,
§ l, daquela Lei Complementar;
8.2.2. o referido tempo será computado para fins de aposentadoria;
8.3. remeter ao interessado cópia do Relatório e Voto que fundamentam a presente
deliberação;
8.4. arquivar estes autos.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe III - Plenário
TC-005.532/98-1
Natureza: Consulta
Interessado: Francisco Sérgio Turra (Ministro de Estado)
Órgão: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Ementa: Consulta acerca do alcance do entendimento consignado
na Decisão n° 733/94-Plenário, especificamente quanto à
possibilidade de os empregados de empresas públicas e de
economia mista, ocupantes de cargos em comissão na
administração pública direta, autárquica ou fundacional até a
edição da Lei n° 8.647/93, obterem a aposentadoria estatutária.
Conhecimento. Resposta afirmativa, alertando-se para a vedação de
serem obtidas as aposentadorias estatutária e previdenciária com
base em idêntico tempo de serviço. Arquivamento.
Cuidam os autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Agricultura
e do Abastecimento, Dr. Francisco Sérgio Turra, nos seguintes termos:
"1. Haja vista as reiteradas Decisões desse Tribunal (n° 155/93-1a Câmara, n° 733/94-Plenário, n°
051/96-Plenário e n° 009/98-2a Câmara), no sentido de considerar legais as concessões de
aposentadorias, custeadas pelo Tesouro Nacional, a ocupantes de cargo em comissão, que não fossem
simultaneamente detentores de cargos efetivos, por estarem amparados pelo Plano de Seguridade
Social, previsto na Lei n° 8.112/90, de 11.12.90, até a vigência da Lei n° 8.647/93, de 13.04.93, não
mencionarem as origens dos servidores, se são empregados de empresas privadas ou estatais,
questionamos se é correto o entendimento de que os empregados de Empresas Públicas, e de
Sociedades de Economia Mista, por serem regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT,
estão abrangidos pela DECISÃO N° 733/94-TCU-Plenário.
Caso positivo, perguntamos se, pelo fato de, no exercício do cargo em comissão, terem optado
pela remuneração de 55% do DAS, mais seu salário de origem, esses servidores iriam à inatividade
única e exclusivamente com o valor integral do DAS.
Por fim, se o local apropriado para os beneficiários requererem as aposentadorias é o órgão em
que os mesmos auferiram o direito à aposentação, haja vista ser pacífico que a aposentadoria se rege
pela legislação vigente à época em que foram atendidos os requisitos para a sua concretização, ou em
qualquer órgão da Administração Pública Direta, Autárquica ou Fundacional, haja vista ser o único
destinatário o Tesouro Nacional."
Os autos foram instruidos pela 2aSECEX, que destacou que a jurisprudência deste
2.
Tribunal tem sido pacífica no sentido de considerar legais, para fins de registro, concessões de
aposentadoria com fundamento na lei estatutária a titulares de cargos em comissão, não detentores de
cargos efetivos na Administração Pública, desde que os requisitos para a aposentação voluntária,
compulsória ou por invalidez tenham sido implementados no período compreendido entre o início da
vigência da Lei n° 8.112/90 e a da Lei n° 8.647/93. Aduziu, então, depreender-se "que a remansosa
jurisprudência abrange os empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, à época
ocupantes de cargos em comissão na administração pública direta, autárquica ou fundacional, permitindolhes auferir a aposentadoria estatutária, não pelo fato de serem regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho, mas devido aos mesmos não serem detentores de cargos efetivos, portanto, sem vinculo efetivo
com o serviço público".
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A 2a SECEX defendeu que tal posição (da possibilidade da concessão de aposentadoria
estatutária) foi corroborada pela alteração feita no texto do art. 183 do Regime Jurídico Único, pela Lei n°
8.6476/93, quando foi consignado expressamente que "o servidor ocupante de cargo em comissão que
não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta,
autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da
assistência à saúde"
Quanto aos demais questionamentos, a instrução assinalou que "mesmo tendo o empregado
de empresa pública ou sociedade de economia mista, no exercício do cargo em comissão, optado pela
percepção de parcela do DAS, mais seu salário de origem, o provento consistirá única e exclusivamente
no valor integral do cargo em comissão, haja vista ser a aposentadoria em questão regida pelo regime
estatutário e o emprego público, por seu turno, pelo regime trabalhista, vinculado ao Regime Geral da
previdência Social", destacando que "o local apropriado para o beneficiário requerer a aposentadoria é o
órgão ou entidade em que o seu direito se concretizou, o qual é responsável pela concessão e manutenção
do beneficio, atendendo ao disposto no art. 185, §1° da Lei n° 8.112/90".
Em conclusão, propôs a 2a SECEX, em pareceres uniformes:
"a) conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade estatuídos no art. 216 do
Regimento Interno, para respondê-la nos seguintes termos:
É correto o entendimento de que os empregados de empresas públicas e de sociedades de
economia mista, ocupantes de cargos em comissão na administração pública federal direta, autárquica
ou fundacional, no período compreendido entre a edição da Lei n° 8.112/90 e da Lei n° 8.647/93, estão
abrangidos pela Decisão n° 733/94-TCU-Plenário, portanto, têm direito a aposentadoria estatutária,
desde que tenham adquirido, naquele interregno, os pressupostos legais para usufruir o beneficio, por
não serem os empregados das aludidas entidades detentores de cargos efetivos;
Devem ser arbitrados àqueles servidores, exclusivamente, proventos no valor integral do cargo
em comissão exercido quando da aposentação, tendo em vista ser o beneficio concedido pelo regime
estatutário;
o local apropriado para os beneficiários requererem as aposentadorias é o órgão ou entidade
em que os mesmos auferiram o direito à aposentação, no aludido período compreendido entre a
vigência do novo estatuto e a Lei n° 8.647/93, de acordo com o disposto no art. 185, §1° da Lei n°
8.112/90;
comunicar ao ilustre consulente a Decisão proferida, juntamente com o Relatório e Voto que a
fundamentar; e
determinar o arquivamento do presente processo".
É o Relatório
II- VOTO
O Tribunal já se manifestou, em mais de uma oportunidade, atestando a legalidade das
aposentadorias custeadas pelo Tesouro Nacional, concedidas a servidores ocupantes de cargo em
comissão, que não fossem simultaneamente detentores de cargos efetivos, desde que ocorridas entre a
edição de Lei n° 8.112, de 11.12.90, e o advento da Lei n° 8.647, de 13.04.93. Tal linha jurisprudencial foi
inaugurada com a apreciação do processo TC-009.251/94-4, que versava acerca de consulta formulada
pelo Senado Federal (Decisão n° 733/94 — Plenário), e reiterada quando da apreciação dos processos TC007.919/92-1(Decisão n° 100/95 — Plenário) e TC-017.422/96-5 (Decisão n° 09/98 — Segunda Câmara).
Não me cabe, pois, nesta oportunidade, voltar a discutir tal tese, mas apenas de delimitar sua abrangência,
que é exatamente o objeto da presente consulta ao indagar se seria correto o entendimento de que os
empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, ocupantes de cargo em comissão
em órgãos da administração direta, autarquias e fundações no já mencionado interregno, estariam,
também, alcançados pela Decisão n° 733/94 — Plenário.
2
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Observe-se que a Decisão n° 733/94 — Plenário arrimou-se, sobretudo, no argumento de
que a Lei n° 8.112/90 previa, em seu art. 183, que a União manteria Plano de Seguridade Social para o
servidor e sua família e o 185, I, "a", da mesma Lei, relacionava expressamente a aposentadoria como um
dos beneficios do referido Plano de Seguridade Social do servidor. Note-se que o termo "servidor" foi
utilizado de forma genérica. Somente com o advento da Lei n° 8.647/93 foram alterados tais dispositivos,
a partir da inclusão de Parágrafo único ao art. 183, excluindo a regra ditada por seu "caput", para dizer
que "o servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou
emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos beneficios
do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde".
Ora, a questão resume-se, agora, então, apenas a saber se os empregados de empresas
públicas e de sociedades de economia mista, na condição de ocupantes de cargos em comissão exercidos
junto à administração direta, autárquica e fundacional até a edição da Lei n° 8.647, de 13.04.93, eram,
efetivamente, servidores, para os fins previstos na Lei n° 8.112/90.
Diz o art. 2° da Lei n° 8.112/90, que "servidor é a pessoa legalmente investida em cargo
público". Por sua vez, o art. 3° do mesmo Diploma dispõe que "cargo público é o conjunto de atribuições
e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor". Mais
ainda, o Parágrafo único do art. 3° dita que os cargos públicos serão providos em caráter efetivo ou em
comissão.
Não restam dúvidas, portanto, de que os ocupantes de cargos em comissão são,
efetivamente, servidores públicos. Observe-se que esta realidade é incondicional, ou seja, os ocupantes de
cargos em comissão serão sempre servidores públicos, independentemente de possuírem outros vínculos
trabalhistas. Serão servidores públicos sempre que ocuparem cargos públicos.
Sob esta ótica, não vejo como o beneficio à aposentadoria previsto nos arts. 183 e 185, I,
da Lei n° 8.112/90 (anteriormente ao advento da Lei n° 8.647/93) possa vir a ser negado a servidores que
já haviam, à época, implementado os requisitos necessários, quer sejam esses servidores empregados de
empresas públicas e de sociedades de economia mista ou de outras empresas quaisquer.
Há que se registrar, apenas, que é vedada a contagem de idêntico tempo de serviço para a
7
obtenção das aposentadorias estatutária e previdenciária, ou seja, os servidores que tenham implementado
a condição terão que fazer a opção por uma das aposentadorias, ao invés de acumulá-las.
8
No que toca ao quantuin devido, comungo das conclusões consignadas nos pareceres no
sentido de que os proventos consistirão única e exclusivamente nos valores integrais dos cargos em
comissão
Finalmente, também partilho do entendimento de que as aposentadorias devem ser
9.
requeridas nos órgãos em que os direitos tenham se concretizado, uma vez que são esses os responsáveis
pela concessão e manutenção do beneficio, atendendo ao disposto no art. 185, §1° da Lei n° 8.112/90.
Ante o exposto, concordando com os pareceres, 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
novembro de 1998.
HEM
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DECISÃO N°

7 4 8 /98 -TCU - Plenário

1. Processo TC n°005.532/98-1
2. Classe de Assunto: III - Consulta
3. Interessado: Francisco Sérgio Turra (Ministro de Estado)
4. Órgão: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 2a SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1°, XVII, da Lei
n° 8.443/92 c/c art. 216 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente consulta para, no mérito, responder ao consulente que:
é correto o entendimento de que os empregados de empresas públicas e sociedades de economia
mista, ocupantes de cargos em comissão junto a órgãos da administração direta, autarquias e fundações,
que tenham implementado as condições para a aposentação anteriormente ao advento da Lei n° 8.647, de
13.04.93, estão alcançados pelo entendimento consignado na Decisão n° 733/94 — Plenário;
os proventos consistirão única e exclusivamente no valor integral dos cargos em comissão;
as aposentadorias devem ser requeridas nos órgãos em que os direitos tenham se concretizado, que
são os responsáveis pela concessão e manutenção do benefício, atendendo ao disposto no art. 185, §1° da
Lei n° 8.112/90;
deixar assente que é vedada a utilização de idêntico tempo de serviço para a obtenção da
aposentadoria estatutária e previdenciária, devendo os servidores beneficiados fazerem a opção por uma
ou outra;
8.2. arquivar o presente processo.
9. Ata n° 44/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/11/1998 - Ordinária.
11. 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

EMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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TC-524.065/93-4
Anexos: TC-500.121/92-3, TC-500.170/92-4 (com 02 volumes),
TC-016.089/93-6, TC-275.004/93-7, TC-500.120/92-7,
TC-275.214/92-3, TC-001.722/93-0 (com 01 volume) e
TC-500.153/92-2 (com 01 volume e anexos: TC-021.934/92-4,
TC-600.178/92-7, TC-200.249/92-4 e TC-675.096/92-8)
NATUREZA: Tomada de Contas - Exercício de 1992
ÓRGÃO: Tribunal Regional Federal da 5' Região — TRF/5 Região
RESPONSÁVEIS: Hugo de Brito Machado e José Augusto Delgado,
Juizes Presidentes
EMENTA: Tomada de Contas anual. Audiência dos responsáveis.
Acolhimento parcial das razões de justificativa. Contas regulares, com
ressalva, e quitação aos responsáveis.
Não cumprimento de deliberação exarada pelo TCU. Desanexação de
processo das presentes contas. Fixação de prazo, na forma do art. 71,
inciso IX, da Constituição Federal.

Trata-se da Tomada de Contas do Tribunal Regional Federal da 5' Região, exercício de 1992,
que abrangem as gestões das Seções Judiciárias do Estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
A Secretaria de Controle Interno do Conselho Federal emitiu parecer favorável à aprovação
das contas do órgão (fls. 91/93 e 94).
A auditoria, que deu suporte à emissão do certificado de auditoria contida nos autos, detectou
diversas falhas, quais sejam ocorrência de ligações telefônicas internacionais não caracterizadas como objeto
de serviço e sem justificativa plausível; formalização de processos administrativos de execução em desacordo
com as normas internas, tais como erros de numeração e ausência de planilhas; falta de anexação do bilhete
de passagem aérea aos processos de concessões de diárias; e ausência de atesto pelo recebimento de bens
A Secex/PE instruiu os autos e, em pareceres uniformes, propôs que as contas do TRF da 5'
Região sejam julgadas regulares, com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis arrolados às fls. 02/03 (fls.
114/124).
O Ministério Público junto a este Tribunal, ao examinar as presentes contas, assim se
pronuncia, verbis (fls. 132/133):
"Trata-se de Tomada de Contas dos responsáveis pelo Tribunal Regional Federal da 5'
Região, relativa ao exercício de 1992, no qual se verificou, em face das determinação formuladas em
Relatório de Levantamento de Auditoria na área de pessoal, manifestação expressa do Presidente daquela
Corte no sentido de que resolvera o pleno 'considerar legais os atos administrativos questionados'.
O processo de auditoria TC-500.170/92-4, objetivava a verificação dos atos praticados na
área de pessoal no período de janeiro de 1989 a outubro de 1992. Nele foi proferida a Decisão n°641/95
- Plenário (Ata n°56/93), determinando ao órgão a adoção de providências tendentes a corrigir várias
irregularidades devidamente identificadas por ocasião da fiscalização.
II
A comunicação formulada pelo Presidente do TRF, em que dá notícia do não acatamento das
determinações corretivas prescritas por esta Corte, lastreia-se na autonomia conferida ao Poder
Judiciário, não tendo por objetivo recorrer da Decisão proferida.
1
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Esta Corte não tem admitido a alegação de autonomia do Poder Judiciário para justificar a
inobservância das leis e das suas decisões na área administrativa. A propósito, examinem-se os termos
do processo TC-013.126/92-0, Decisão Sigilosa n°132/95 - Plenário, Ata n° 11/95.
Por oportuno, vale lembrar que, em virtude de descumprimento reiterado às suas
determinações, o Tribunal de Contas aplicou multa ao ex-Presidente e ao Diretor-Geral desse órgão (TC500.185/95-6, Acórdão n°84/97 - Plenário, Ata 15/97).
A competência de extração constitucional do Tribunal de Contas da União abrange o controle
administrativo de todas as entidades das três esferas de Poder, nos termos da Carta Política. Nesse
sentido, são muitas as auditorias realizadas sem qualquer contestação nos órgãos que integram a cúpula
do Poder Judiciário. O Poder Executivo está sendo permanentemente auditado pelas Unidades desta
Corte, prestando contas anualmente o próprio Presidente da República.
De forma que não se admite possa uma entidade de segunda instância da Justiça Federal
alegar, sob o pálio da autonomia do Poder Judiciário, sua indenidade a qualquer controle na área
administrativa, colocando-se fora do sistema estabelecido pela Constituição Federal.
Esta situação exige pronta atuação desta Corte, impondo o cumprimento de suas decisões,
afim de realizar integralmente a competência atribuída pela Carta Magna.
Destarte, opina o Ministério Público pela desanexação do TC-500. 170/92-4 e afixação de
prazo para adoção das medidas determinadas pela Decisão n° 641/95 - Plenário, alertando os
responsáveis para as sanções decorrentes do seu descumprimento.
Ainda que fossem as irregularidades verificadas por ocasião da auditoria tratada no TC500.170/92-4 de somenos importância, talvez mesmo insuficientes para macular a gestão dos responsáveis
no exercício em análise, o descumprimento, absolutamente injustificado e discrepante da dignidade de
que se revestem os órgãos do Poder Judiciário, da decisão proferida por esta Corte, outorga à questão
especial gravidade e, tendo ocorrido no exercício de 1996, nesse irá ter reflexos.
Assim, quanto ao mérito destas contas, o Ministério Público manifesta-se pela regularidade
com ressalvas, dando-se quitação aos responsáveis, sem prejuízo das determinações consignadas na letra
d, à fl. 124, e na letra a, transcrita à fl. 126, e da comunicação sugerida no subitem 6.2, à fl. 257 do TC275.214/92-3."
É o Relatório.
VOTO
De início, manifesto a minha concordância com a proposição de mérito formulada pela Unidade
Técnica, endossada pelo Ministério Público, para que sejam julgadas as contas do Tribunal Regional Federal
da 5' Região regulares, com ressalvas, dando-se quitação aos responsáveis.
Da mesma forma, estou de acordo com a sugestão do Ministério Público de desanexação do
processo TC-500.170/92-4 das presentes contas, para que seja fixado prazo para adoção das medidas
determinadas na Decisão n° 641/95-TCU — Plenário, sem prejuízo de alertar aos responsáveis as sanções
decorrentes do seu descumprimento.
O referido processo TC-500.170/92-4 versa sobre o Relatório de Levantamento da Auditoria
realizada pela Secex/PE, no período de 08 a 30/10/1992, na área de pessoal do TRF da 5' Região. Em Sessão
de 05/12/1995, este Plenário adotou a Decisão n° 641/95, que determinou àquele Tribunal, entre outras
providências, a suspensão de todos e quaisquer pagamentos decorrentes da integração dos servidores Cláudio
José de Sá Pereira (servidor originário do TRT/13a Região) e de Jessé Ferreira dos Anjos Silva (servidor
originário do TRF/6a Região), por considerar ilegais os atos praticados em desacordo com a Lei n° 7.727/89
e com a Resolução TRF n° 19/89, que possibilitaram a aludida integração.
Após a notificação dessa Decisão, o Diretor Geral do TRF da 5a Região, Sr. J. Avelar C.
Caribé, dirigiu-se ao Presidente deste Tribunal por intermédio do Oficio n° 114/96-SES.ADM (fl. 80),
acompanhado dos elementos de fls. 81/117, informando, verbis:
2
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"De ordem do egrégio Tribunal Pleno, comunico a V. Exa. que este Regional, em Sessão
• Administrativa Plenária de 28.02.96, ao apreciar a Decisão n° 641/95 dessa augusta Corte, decidiu
considerar legais os atos administrativos questionados no processo TC n° 500. 170/92-4 e encaminhar
cópia dos esclarecimentos prestados pela Sra. Diretora da Subsecretaria de Pessoal deste Tribunal, do
despacho proferido pela Presidência deste TRF-5° Região nos autos do PA N° 757-4/95-TRF-5° Região
e do Voto condutor da lavra do Emx°. Sr. Juiz HUGO DE BRITO MACHADO."
Na Sessão Administrativa acima citada, o Sr. Juiz Hugo de Brito Machado pronunciou-se
salientando que pediu vista dos autos "...porque me pareceu estranho que o Tribunal de Contas da União
pudesse determinar, sumariamente, a este Tribunal o desfazimento de atos administrativos, praticados no
exercício de sua competência constitucional."
Dos pontos assinalados, verifica-se que a comunicação formulada pela Administração do TRF
da 5' Região não tem, minimamente, o caráter de recurso ou aquiescência à Decisão, mas, ao contrário,
noticia a esta Corte de Contas o não acatamento da Decisão n° 641/95-TCU - Plenário. Trata-se, em verdade,
de recalcitrância.
Impõe-se ressaltar, por necessário e de plano, que os atos administrativos do TRF da 5' Região
encontram-se jungidos ao princípio da legalidade insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal.
Também, como já precedentemente enfatizado pelo Ministério Público, "a competência de
extração constitucional do Tribunal de Contas da União abrange o controle administrativo de todas as
entidades das três esferas de Poder, nos termos da Carta Política,(.) de forma que não se admite possa uma
entidade de segunda instância da Justiça Federal alegar, sob o pálio da autonomia do Poder Judiciário, sua
indenidade a qualquer controle na área administrativa, colocando-se fora do sistema estabelecido pela
Constituição Federal".
Portanto, nesse contexto, é de todo pertinente a desapensação do TC-500.170/92-4 e a fixação
de prazo para o cumprimento dos exatos termos da Decisão n° 641/95-TCU - Plenário.
Vê-se que, embora o Relatório de Auditoria aborde questões relacionadas à área de pessoal
referente ao exercício de 1992, a questão de maior relevo passa agora a ser o descumprimento, pela
Administração, da Decisão exarada no exercício de 1996, cujos reflexos incidirão nas contas relativas a esse
exercício, por último citado.
Assim, acolho integralmente os pareceres, e VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 0 4 de novembro de 1998.

Carlos Ilaaresilva
Ministro Relator

3
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Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de Tomada de Contas dos responsáveis pelo Tribunal Regional Federal da 5'
Região, relativa ao exercício de 1992, no qual se verificou, em face das determinação formuladas em
Relatório de Levantamento de Auditoria na área de pessoal, manifestação expressa do Presidente
daquela Corte no sentido de que resolvera o pleno "considerar legais os atos administrativos
questionados".
O processo de auditoria TC-500.170/92-4, objetivava a verificação dos atos praticados na
área de pessoal no período de janeiro de 1989 a outubro de 1992. Nele foi proferida a Decisão n°
641/95 - Plenário (Ata n° 56/93), determinando ao órgão a adoção de providências tendentes a
corrigir várias irregularidades devidamente identificadas por ocasião da fiscalização.
II
A comunicação formulada pelo Presidente do TRF, em que dá notícia do não acatamento
das determinações corretivas prescritas por esta Corte, lastreia-se na autonomia conferida ao Poder
Judiciário, não tendo por objetivo recorrer da Decisão proferida.
Esta Corte não tem admitido a alegação de autonomia do Poder Judiciário para justificar
a inobservância das leis e das suas decisões na área administrativa. A propósito, examinem-se os
termos do processo TC-013.126/92-0, Decisão Sigilosa n° 132/95 - Plenário, Ata n° 11/95.
Por oportuno, vale lembrar que, em virtude de descumprimento reiterado às suas
determinações, o Tribunal de Contas aplicou multa ao ex-Presidente e ao Diretor-Geral desse órgão
(TC-500.185/95-6, Acórdão n° 84/97 - Plenário, Ata 15/97).
A competência de extração constitucional do Tribunal de Contas da União abrange o
controle administrativo de todas as entidades das três esferas de Poder, nos termos da Carta Política.
Nesse sentido, são muitas as auditorias realizadas sem qualquer contestação nos órgão que integram
a cúpula do Poder Judiciário. O Poder Executivo está sendo permanentemente auditado pelas
Unidades desta Corte, prestando contas anualmente o próprio Presidente da República.
De forma que não se admite possa uma entidade de segunda instância da Justiça Federal
alegar, sob o pálio da autonomia do Poder Judiciário, sua indenidade a qualquer controle na área
administrativa, colocando-se fora do sistema estabelecido pela Constituição Federal.
Esta situação exige pronta atuação desta Corte, impondo o cumprimento de suas decisões,
a fim de realizar integralmente a competência atribuída pela Carta Magna.
Destarte, opina o Ministério Público pela desanexação do TC-500.170/92-4 e a fixação
de prazo para adoção das medidas determinadas pela Decisão n° 641/95 - Plenário, alertando os
responsáveis para as sanções decorrentes do seu descumprimento.
Ainda que fossem as irregularidades verificadas por ocasião da auditoria tratada no TC500.170/92-4 de somenos importância, talvez mesmo insuficientes para macular a gestão dos
responsáveis no exercício em análise, o descumprimento, absolutamente injustificado e discrepante
da dignidade de que se revestem os órgãos do Poder Judiciário, da decisão proferida por esta Corte,
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outorga à questão especial gravidade e, tendo ocorrido no exercício de 1996, nesse irá ter reflexos.
Assim, quanto ao mérito destas contas, o Ministério Público manifesta-se pela
regularidade com ressalvas, dando-se quitação aos responsáveis, sem prejuízo das determinações
consignadas na letra d, à fl. 124, e na letra a, transcrita à fl. 126, e da comunicação sugerida no
subitem 6.2, à fl. 257 do TC-275.214/92-3.

Brasília-DF, 30 de setembro de 1997.

klaapt.,

Ceo

Walton Alencar Rodr ues
Subprocurador-Geral
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Processo n° TC-524.065/93-4 (com oito anexos)
Classe de Assunto: IV — Prestação de Contas anual - exercício de 1992.
Responsáveis: Hugo de Brito Machado (01/01/92 a 30/03/92), José Augusto Delgado (31/03/92 a
31.12/92), Juízes-Presidentes; Edvaldo José Palmeira, Janilton José de Oliveira, Severina Beserra Brasilino,
Ivo marfins de Oliveira, Marco Antônio de Souza Veras, Ivonaldo de Medeiros Fernandes, Manoel Alves de
S. Neto, Luiz Cláudio Torres Gusmão, Cláudio Ferreira de Lima, Diretores.
Órgão: Tribunal Regional Federal da 5' Região.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador Geral.
Unidade Técnica: Secex/PE.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Tribunal Regional
Federal da 5' Região, relativas ao exercício de 1992;
Considerando que, ouvido em audiência, o responsável apresentou justificativas as quais,
analisadas, elidem em parte as irregularidades/falhas apontadas relativamente ao exercício de 1992;
Considerando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, no sentido de serem
estas contas julgadas regulares com ressalva e quitação aos responsáveis;
Considerando a comunicação formulada pelo Diretor-Geral do TRF da 5a Região dirigida ao
Presidente deste Tribunal (Oficio n° 114/96-SES.ADM, fl. 80) do não acatamento das determinações
corretivas prescritas por esta Corte consubstanciada na Decisão n° 641/95-TCU — Plenário; e
Considerando as prerrogativas constitucionais deste Tribunal de Contas inscritas no art. 70 e
seguintes da Constituição Federal;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento nos arts. 1 °, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II; da Lei n° 8.443/92, julgar
as presentes contas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra;
8.2. fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e art. 45 da Lei n° 8.443/92,
o prazo de quinze dias para que o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5' Região, sob pena de
aplicação da multa prevista no art. 58 da citada Lei, adote as providências cabíveis para o exato cumprimento
da lei, consubstanciada nas determinações exaradas na Decisão n° 641/95 — Plenário, de 05/12/1995; e
8.3. determinar que seja desanexado destes autos o TC-500.170/92-4, em que deve ser acompanhado
o cumprimento da determinação consubstanciada no subitem 8.2 supra.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campeio
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLO ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

AGUES

Fui presente:
Procurador-G
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TC-350.158/96-7
Apensos: TC-350.057/95-8 (Relatório de Auditoria)
TC-017.942/95-0 (Acompanhamento)
Natureza: Tomada de Contas, exercício de 1995.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Maranhão - DAMF/MA.
Responsáveis: José de Ribamar Sousa Machado (ex-Delegado), Carmen
Augusta Alves (ex-Delegada) e Saint-Clair de Sousa Nunes
Neto (Delegado Substituto).
EMENTA: Tomada de Contas relativa ao exercício de 1995. Apuração de
irregularidades na gestão de um dos responsáveis. Citação e audiência desse
gestor. Rejeição parcial das alegações de defesa apresentadas. Fixação de
prazo para recolhimento do débito.

RELATÓRIO
Trata-se da Tomada de Contas da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Maranhão - DAMF/MA referente ao exercício de 1995, em que figuram como titulares o Sr. José de Ribamar
Sousa Machado (Delegado), durante o período de 01/01 a 28/11/95, e a Sra. Carmen Augusta Alves
(Delegada), durante o período de 29/11 a 31/12/95.
Encontram-se apensos ao presente processo o TC-350.057/95-8, que versa sobre o Relatório da
Auditoria realizada naquela Unidade pela SECEX/MA, nas áreas de licitações e contratos, envolvendo atos
praticados ao longo dos exercícios de 1994/1995, cujo teor foi apreciado na Sessão Plenária de 14/08/96,
ensejando determinações à DAMF/MA (Decisão n. 504/96, in Ata n. 32/96), e o TC-017.942/95-0, que trata do
acompanhamento do resultado das reavaliações dos contratos da Delegacia, objeto de deliberação da i a Câmara,
conforme Relação n. 17/96, in Ata n. 13/96.
O Controle Interno certificou a irregularidade das presentes contas (fls. 26/28) à vista das
ocorrências registradas no Relatório de Auditoria de Gestão n. 001/96 (fls. 29/46), tendo a autoridade ministerial
competente se pronunciado de acordo (fls. 68).
A SECEX/MA, em sua primeira instrução, ante a verificação de diversas irregularidades praticadas
na gestão do Sr. José de Ribamar Sousa Machado, que se encontram elencadas às fls. 84/85, propôs a audiência
do referido gestor, sendo autorizada mediante o Despacho singular de fls. 86.
Reinstruindo o feito (fls. 114/122), aquela Unidade Técnica, após analisar as razões de justificativa
oferecidas pelo aludido ex-Delegado da DAMF/MA, entendeu necessária a realização de nova audiência, bem
assim a citação do responsável, tendo em vista os elementos trazidos aos autos (fls. 91/101), juntamente com
quesitos abordados no supramencionado Relatório de Auditoria de Gestão, que, por não terem sido tratados na
ocasião do primeiro exame das contas realizado pela SECEX/MA, careciam de uma melhor elucidação por parte
do gestor, dada a relevância da matéria.
Por intermédio do Oficio de fls. 127, o Sr. José de Ribamar Sousa Machado foi citado para
apresentar alegações de defesa acerca das seguintes ocorrências ou recolher ao Tesouro Nacional as quantias
abaixo especificadas:
OCORRÊNCIA
VALOR (R$) DATA
Requisição,
no
período
de
julho
a
novembro de 1995, por setores da DAMF/MA, de
3 153,53 09/02/96
574 resmas de papel xerográfico não utilizadas e nem localizadas.
Amin jam-443\cjam\1998\35015896.doc - 7e
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continuação

VALOR (R$) DATA
53.703,24 22/02/96
30.072,25 08/02/96
1.840,60 22/01/96

2.703,40 22/06/96

OCORRENCIA
Aquisição de peças e serviços para veículos da DAMF/MA com custo acima do que
determina a IN/SAF n. 09/94 (Convites ns. 08/95 e 11/95).
Superestimativa do quantitativo de cópias xerox.
Contratação do serviço de confecção de adesivos para a identificação de veículos
dos servidores ativos e aposentados sem especificar o quantitativo, contrariando o
art. 7°, § 2°, II, c/c seu § 9°, da Lei n. 8.666/93 (Processo n. 10388.001740/95-6).
Alienação, por venda, de dois veículos automotores da DAMF/MA, com falsificação
da assinatura de um membro pertencente à Comissão de Licitação e com indícios de
que as firmas concorrentes pertençam ao mesmo grupo empresarial, caracterizados
pelo mesmo número de telefone constante das propostas das firmas Arcatel e F. das
C. Vieira Teixeira e pelo idêntico endereço residencial dos titulares das referidas
empresas.

Ademais, mediante o expediente de fls. 128/129, foi o ex-Titular da DAMF/MA ouvido em
7.
audiência, para, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhar razões de justificativa acerca da:
motivação legal e contratual que viabilizou a operação de fornecimento dos 180 aparelhos
telefônicos feita pela COSEG;
ausência de Certidões Negativas de Débito em diversos processos licitatórios da DAMF/MA, o
que caracteriza infração ao disposto no art. 29, incisos III e IV, da Lei n. 8.666/93;
limitação no universo de empresas consultadas (processos ns. 10388.001085/95-85, 001521/9520, 002761/95-79, 2883/95-70, 001553/95-16, 001174/95-16, 002444/95-16 e 002821/95-21), revelando
direcionamento às firmas S. O. Soares-ME, W. E. Comércio e Representações Ltda., Comercial Representações
H. S. Ltda., MAPEX's - Com. Representação Ltda. e R. Nixon Monteiro dos Santos; e
contratação de serviços de lavagem, pulverização e lubrificação de veículos automotores
(processo n. 10388.001867/95-64), sem orçamento que detalhe o quantitativo de cada serviço, de modo a
identificar o valor unitário dos mesmos, conforme dispõe o art. 7°, § 2°, inciso III, c/c o seu § 9°, da Lei n.
8.666/93.
A SECEX/MA, entendendo que as justificativas prestadas pelo Sr. José de Ribamar Sousa
8.
Machado, por meio do seu reduzidíssimo arrazoado colacionado às fls. 131, não foram suficientes para elidir as
falhas ora trasladadas, propõe a rejeição das alegações de defesa do responsável, com a conseqüente fixação de
prazo para o recolhimento das importâncias discriminadas no item 6 supra (fls. 135).
A douta Procuradoria, em cota singela, manifesta-se de acordo com a proposta oferecida pela
9.
Unidade Técnica (fls. 135, v.).
É o relatório.
10.
VOTO
Compulsando as peças que compõem o presente processo, verifico que as irregularidades apuradas
nos autos ocorreram, tão-somente, na gestão do Sr. José de Ribamar Sousa Machado.
Convém ressaltar que o ex-Titular da DAMF/MA, às fls. 131, limitou-se a declarar que nada tem a
acrescentar aos esclarecimentos já prestados à Delegacia Federal de Controle no Maranhão — DFC/MA acerca
das falhas apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão n. 001/96, com exceção da ocorrência descrita no item
7, alínea a, do Relatório precedente, a qual permanece injustificada, posto que o responsável se esquivou do
questionamento inquirido no mencionado tópico, fornecendo informações distintas das solicitadas na Audiência.
No tocante à parcela de R$ 30.072,25 do débito, alusiva à superestimativa das cópias xerox, objeto
do contrato de prestação de serviços reprográficos celebrado com a Distribuidora Copymar Ltda. (Processo n.
\\min jam-443\e:\jam\1998\35015896.doe - 7e
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10388.003080/94-56), entendo, data venha, que o referido valor, correspondente à diferença entre o quantitativo
mínimo de cópias mensais estimado no aludido contrato e o que efetivamente foi consumido a menor pela
Unidade em foco, não consubstancia débito imputável ao responsável, embora a superestimativa da quantidade
de cópias acordada, da ordem de 40%, configure a prática de ato de gestão antieconômico que enseja a aplicação
de multa, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea b, da Lei n. 8.443/92.
Em relação à contratação do serviço de confecção de adesivos para a identificação de veículos dos
0
servidores ativos e aposentados sem especificar o quantitativo, contrariando o art. 7 , § 2°, H, c/c seu § 9°, da Lei
n. 8.666/93 (Processo n. 10388.001740/95-6), de igual modo, a meu ver, não deve dar azo à imputação de débito
correspondente ao valor pago pela prestação de tal serviço (R$ 1.840,60), mas, sim, à aplicação de multa por
infração à norma legal ou regulamentar, ex vi, do normativo anteriormente invocado.
Por derradeiro, quanto à alienação, por venda, de dois veículos automotores da DAMF/MA, com
falsificação da assinatura de um membro pertencente à Comissão de Licitação e com indícios de que as firmas
concorrentes pertençam ao mesmo grupo empresarial, entendo, da mesma forma, que a aludida irregularidade
não constitui débito, embora se enquadre, também, na hipótese prevista na supramencionada alínea b do inciso
III do art. 16 da Lei Orgânica deste Tribunal.
Diante do exposto, dissentindo, em parte, dos pareceres, voto por que seja adotada a decisão que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 04 de novembro de 1998.

t / / I /(2—
JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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DECISÃO N°

7 4 9/98 - TCU - Plenário

Processo n. TC-350.158/96-7 (Apensos: TC ns. 350.057/95-8 e 017.942/95-0).
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas relativa ao exercício de 1995.
Responsáveis: José de Ribamar Sousa Machado, Carmen Augusta Alves e Saint-Clair de Sousa Nunes
Neto.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Maranhão - DAMF/MA.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/MA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José de Ribamar Sousa
Machado, ex-Titular da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Maranhão, tendo em vista
que o referido responsável não logrou elidir o débito que lhe foi imputado no tocante à requisição, no período
de julho a novembro de 1995, por setores da DAMF/MA, de 574 resmas de papel xerográfico não utilizadas
nem localizadas, bem assim à aquisição de peças e serviços para veículos da aludida Delegacia com custo acima
do que determina a IN/SAF n. 09/94;
8.2 - fixar, em conseqüência, nos termos do art. 12, § 1°, da Lei n. 8.443/92, c/c o § 2° do art. 153 do
Regimento Intemo/TCU, o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o
supramencionado responsável efetue e comprove, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a, do
RI/TCU), o recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias de R$ 3.153,53 (três mil, cento e cinqüenta e três
reais e cinqüenta e três centavos) e R$ 53.703,24 (cinqüenta e três mil, setecentos e três reais e vinte e quatro
centavos), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir de 09/02/9
e 22/02/96, respectivamente, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe IV - Plenário
-TC- 005.939/90-9 (TC-000.461/96-2 - anexo).
-Natureza: Tomada de Contas Especial
-Responsável: Keila da Silva Pinho
-Unidade: Ministério da Marinha
-Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada em vista da Decisão n 2
661/94 - Plenário, objetivando o ressarcimento das quantias
indevidamente recebidas pela responsável, concernentes à pensão militar
instituída por tenente reformado. Alegações de defesa rejeitadas em
assentada anterior. Ausência do recolhimento do débito. Irregularidade
das Contas. Condenação em débito. Fixação de prazo para o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Autorização para cobrança executiva,
caso necessária. Envio de cópia da documentação ao Ministério Público
da União.
RELATÓRIO

A presente Tomada de Contas Especial foi instaurada em virtude da Decisão n 2 661/TCUPlenário, de 26.10.94, com o intuito de obter o ressarcimento das quantias irregularmente recebidas por Keila
da Silva Pinho, em relação à pensão militar instituída pelo Tenente reformado José Jacintho Ribeiro Filho.
Após ser realizada a citação da responsável, esta apresentou as alegações de defesa de fls.
2.
119/123, que foram rejeitadas pela Decisão n 2 818/97 do Plenário, havendo sido concedido novo e
improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que recolhesse as importâncias discriminadas e apresentasse a
sua comprovação perante este Tribunal.
3

Mediante o Oficio n 2 635/97/3 2 SECEX, a responsável foi citada e apôs o seu ciente à fl. 138.

Decorrido o prazo regimental, a responsável não apresentou a comprovação do recolhimento
do débito, limitando-se a acostar aos autos os elementos de fls. 139 e 140, pelos quais alega não possuir
condições financeiras, nem bens que possam ressarcir as importâncias devidas e encaminha procuração
nomeando advogados para representá-la.
A 3 2 SECEX, em sua instrução de fls. 141 e 142, propõe que:
sejam consideradas irregulares as presentes contas e em débito a Sr. KEILA DA SILVA
2 8.443/92,
PINHO, de acordo com o art. 1 2, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", e 19, caput, da Lei n
condenando-a ao pagamento das importâncias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros
de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de
15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do
Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei n 2 8.443/92, c/c o art. 165, inciso III,
alínea "a", do RI/TCU;
seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial da dívida, consoante o disposto no art. 28,
inciso II, da Lei n 2 8.443/92, caso não seja atendida a notificação;
seja remetida cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para ajuizamento das
ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3 2, da Lei n2 8.443/92.
6

O douto Ministério Público, representado pelo seu Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha
1
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Furtado, aquiesce à manifestação da Unidade Técnica (fl. 144).
VOTO
A responsável foi devidamente cientificada dos termos da Decisão n 9 818/97 (Sessão Plenária
de 26/11/97), contudo, não efetuou o ressarcimento da importância devida ao Tesouro Nacional. Alegou, tãosomente, mediante o elemento de fl. 139, não possuir condições financeiras, nem bens, que possam ressarcir
o valor devido
Assim sendo, resta dar andamento ao rito processual, na forma preconizada nas manifestações
2.
antecedentes.
Dessarte, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Egrégio Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 4 de novembro de 1998

LINCO N

AES DA ROCHA
Ministro- elator

2
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ACÓRDÃO 1\12

163 /98-TCU-PLENÁRIO

Processo n 2 : TC-005.939/90-9, com 01 anexo: TC-000.461/96-2.
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial instaurada por força da Decisão n 2 661/94 - Plenário,
visando obter o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas por Keila da Silva Pinho, referentes à
pensão militar instituída pelo Tenente Reformado José Jacintho Ribeiro Filho.
Responsável: KEILA DA SILVA PINHO.
Unidade: Ministério da Marinha.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Instrutiva: 3 2 SECEX.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Keila da Silva Pinho, pelo recebimento indevido de importâncias relativas à pensão militar instituída pelo
Sr. José Jacintho Ribeiro Filho.
Considerando que o Órgão de Controle Interno credenciado emitiu juízo de irregularidade em
relação às contas em exame;
Considerando que devidamente citada a responsável, apresentou alegações de defesa, que
foram rejeitadas pelo Tribunal, nos termos da Decisão n 2 818/97-TCU-Plenário;
Considerando que, regimentalmente cientificada dos termos da mencionada Decisão, a
responsável não efetuou o recolhimento da importância devida, limitando-se a informar que não possui
condições financeiras, nem bens que possam ressarcir o valor devido e acostando aos autos procuração em
que nomeia advogados para representá-la;
Considerando que o valor atualizado do débito é superior ao limite fixado pelo Tribunal para
a organização do processo de cobrança executiva; e
Considerando os pareceres coincidentes formulados pela Unidade Técnica e pelo Ministério
Público, no sentido da irregularidade das contas e em débito a responsável;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ao
acolher as conclusões do Relator, com fulcro nos arts. 1 2, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", e 19, caput, da
Lei n2 8.443/92, em:
8.1 - julgar as presentes contas irregulares e condenar a Sr. Keila da Silva Pinho ao pagamento das
importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas
a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para
que efetue, e comprove perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos
termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei n 2 8.443/92, c/c o art. 165, inciso III, alínea "a", do RI/TCU:
1972

1971
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total.

.

.......

2.274,60
2.274,60
551,92
1.573,20
1.573,20
1.573,20
1.573,20
1.573,20
1.573,20
1.573,20
1.573,20
1.573,20

Cr$ 19.259,92

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

1.573,20
1.573,20
1.885,13
1.885,13
1.885,13
1.885,13
1.885,13
1.885,13
1.725,23
1.831,93
1.831,93
2.080,25

Cr$ 21.926,52
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1974

1973

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

2.168,85
2.191,30
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00
2.496,00

Cr$ 29.320,15

Total

1976

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

3.335,00
3.335,00
3.894,00
3.894,00
3.894,00
3.894,00
3.893,40
3.893,40
3.893,40
3.893,40
3.893,40
3.893,40

Cr$ 45.606,40

Total

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

3.965,12
3.965,12
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30
5.107,30

Cr$ 59.003,24

Total
1978

5.216,24
5.216,24
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00
6.662,00

Cr$ 77.052,48
1979

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1977

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cr$ 35.149,00

Total

1975

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cr$ 2.496,00
Cr$ 2.496,00
Cr$ 2.978,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 2.988,00
Cr$ 3.275,00

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

6.798,00
6.798,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00
9.145,00

Cr$ 105.046,00

Total
1980

I
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Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

9.145,00
9.338,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00
12.764,00

Cr$ 146.123,00

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

20.078,00
20.078,00
24.646,00
24.646,00
24.646,00
24.646,00
24.822,00
24.822,00
24.822,00
24.822,00
24.822,00
24.822,00

Cr$ 287.672,00

Total

1981
Janeiro

Cr$ 38.439,00

Total

Cr$ 38.439,00

Total de 1971 a 1981

Cr$ 864.597,11

8.2 - autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n 2
8.443/92, caso não atendida a notificação;
8.3 - autorizar o envio de cópias dos presentes autos ao Ministério Público da União, para as providências
entendidas cabíveis, na forma do estabelecido no art. 16, § 3 2, da Lei n2 8.443/92.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator).

LINCOLN MA LHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

Gçqa‘
ODRIGUES
ALE CA

if'
. .
Procurador eral
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1- RELATÓRIO
GRUPO 1- Classe V - Plenário
TC-003.047/97-0
Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA
Ementa: Relatório de Auditoria Operacional. Considerações acerca
da questão fundiária. Deficiências detectadas. Determinações.
Remessa de cópias.
Cuidam os autos de Auditoria Operacional realizada no Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA. Os trabalhos desenvolvidos pela zelosa 4' SECEX compreenderam exames
realizados na Sede da Autarquia, em Brasília, e em Superintendências Regionais eleitas por amostragem,
quando foram utilizados também os esforços dos servidores das SECEX dos respectivos Estados. Foram
feitas, ainda, visitas a Projetos de Assentamento previamente selecionados.
2.
Os resultados dos trabalhos de campo foram compilados em extenso Relatório, do qual
passo a transcrever excertos. Antes, entretanto, peço a compreensão de meus Pares quanto ao longo texto,
que decorre das naturais dificuldades decorrentes das tentativas de se resumir um Relatório de Auditoria
Operacional, sem que o fato acarrete o comprometimento de seu conteúdo:
"O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autarquia federal, dotada de
personalidade jurídica, autonomia operacional, administrativa e financeira, criada pelo Decreto-lei n°
1.110/70, alterado pela Lei n° 7.231/84, com estrutura regimental regulada pelo Decreto n° 966/93,
com sede e foro na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, tem como finalidades:
- promover e executar a reforma agrária, visando corrigir a estrutura fundiária do país, no
interesse de seu desenvolvimento econômico e social;
- promover, coordenar, controlar e executar a colonização; e
- adotar as medidas necessárias à discriminação das terras devolutas e destinação das terras
públicas da União, visando sua incorporação à produção e ao desenvolvimento econômico e social do
país.
(-..)
Consoante o Decreto n° 1.889, de 29.04.96, o INCRA passou a vincular-se ao Ministério
Extraordinário de Política Fundiária.
(...)
1.3. RECURSOS FINANCEIROS
Fazendo uma análise comparativa da evolução e composição orçamentárias do INCRA nos
exercícios de 1994 a 1997, podemos inferir (...)que os orçamentos anuais da Autarquia vêm
aumentando progressivamente, em termos reais, haja vista a taxa de inflação acumulada de 51,7%
(índice IPC/FIPE), entre 07/94 a 01/97, em contraposição à elevação em mais de 150% do orçamento
global do INCRA durante o período analisado.
(-..)
Outrossim, a partir da análise da composição orçamentária percentual do INCRA, (...) pode-se
concluir que, dentre as três áreas de ação finalística da Autarquia, a de Recursos Fundiários demanda
maior volume de créditos (...).
1.4. POLÍTICAS E DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS
Preliminarmente, a prioridade do INCRA foi direcionada para a colonização. Somente com o
advento do Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária - I PNRA, aprovado pelo Decreto n°
91.766/85, teve início o processo de reforma agrária propriamente dito.
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(...)
(...), no período de 1985/89, denominado Nova República, a reforma agrária voltou à posição de
destaque no cenário político. Nesta linha, o passo inicial foi a aprovação do supramencionado Plano,
que previa, entre outras coisas, a desapropriação de 43 milhões de hectares para o assentamento de 1,4
milhões de famílias de trabalhadores rurais sem terra. Todavia, como conseqüência de fatores
adversos, tais como a falta de integração interinstitucional, a descontinuidade administrativa (o
INCRA teve 13 presidentes nesse quinquênio, vide anexo 6, fls. 207) e a contínua redução
orçamentária na vigência do I PNRA, apenas 10% das metas programadas foram efetivamente
alcançadas, ou seja, dos 43 milhões de hectares foram obtidos somente 4,5 milhões, que resultaram na
criação de cerca de 510 projetos com capacidade para assentar aproximadamente 85 mil famílias, de
um total de 1,4 milhões previstas. Por outro lado, o triênio 1990/92 marcou-se pela expressiva redução
na criação de projetos de assentamento, fato que se repetiu no biênio 1993/94, conforme ilustrado nos
gráficos do anexo 5, fl. 204.
O Programa de Governo "Mãos-à-Obra Brasil" estabelece a meta de assentamento de 280.000
famílias para o período 1995/98. A fixação de metas progressivas - de 40.000 famílias em 95, 60.000
em 96, 80.000 em 97 e 100.000 em 98 - se constitui em desafio a ser enfrentado pelo INCRA, uma vez
que a média de assentamentos no período de 1985 a 1994 se situou num patamar de 14.000 famílias
por ano. Segundo informações constantes nos Relatórios de Atividades (Prestações de Contas do
INCRA, exercícios de 1995/96), foram assentadas, respectivamente, 42.912 e 62.044 famílias ,
ultrapassando, dessa forma, as metas propostas, apesar da descontinuidade administrativa naquela
Autarquia ter sido bastante acentuada nos referidos exercícios (vide anexo 6, fls. 207).
(...)
2. OCORRÊNCIAS RELEVANTES E POSSÍVEIS MEDIDAS SANEADORAS
(.-.)
2.1
CADASTRO RURAL
Na área de cadastro rural, procuramos identificar, verificar e avaliar os seguintes pontos:
. funcionamento das Unidades Municipais de Cadastramento - UMC;
. segurança do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, processo de fiscalização das
informações cadastrais e recadastramento qüinqüenal;
. quantitativo de imóveis cadastrados com sua classificação por tamanho;
. trabalho de cadastramento gráfico dos imóveis rurais existentes no País e atividades de
geoprocessamento; e
• Imposto Territorial Rural ITR e implantação de um Cadastro Nacional Único de imóveis
rurais."
3.
A equipe de auditoria detectou, em síntese, as seguintes ocorrências que afetam
negativamente o resultado final:
ausência de servidor responsável pela Unidade Municipal de Cadastramento;
arquivos desorganizados e incompletos;
ausência de treinamento para os servidores responsáveis pelas UMCs ou treinamentos inadequados;
descontinuidade administrativa em virtude da substituição dos servidores designados para trabalhar nas
UMCs; e
as Declarações para Cadastro de Imóvel Rural preenchidas pelos proprietários não são acompanhadas
de qualquer documento comprobatório, o que compromete a confiabilidade dos dados;
pouca confiabilidade dos dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, tendo em vista seu caráter
declaratório;
pouca abrangência do universo dos imóveis cadastrados (apenas cerca de 3.590.000 imóveis, que
representam aproximadamente 48% do território brasileiro);
defasagem dos índices de rendimento para os produtos vegetais e de lotação por zona pecuária;
min-se/00304797
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desatualização dos módulos fiscais (antigos módulos rurais);
inexistência de um cadastro único de imóveis rurais que seja utilizado por todos os órgãos que integram
a administração pública federal.
4.

Prossegue a equipe, acerca do assunto:
"Após esse breve relato a respeito da situação encontrada na Sede e nas Superintendências
Regionais visitadas, no tocante à área de Cadastro Rural, listaremos, a seguir, as ocorrências
consideradas relevantes pela equipe de auditoria:
obsolescência, ineficácia e imprecisão do cadastro de imóveis rurais, o qual deveria ser
entendido como uma operação dinâmica que acompanhasse as mudanças de domínio e produção. O
atual sistema de cadastro rural não detecta a perfeita localização do imóvel, bem como a identificação
de seus detentores, nem a certeza do uso da propriedade, o que vem provocando distorções que se
propagam, principalmente, na administração tributária, restringindo, também, sua utilização como
instrumento de obtenção de terras propícias para a reforma agrária. Por ser um procedimento
declaratório e literal, as informações prestadas, mediante as DP (Declarações para Cadastro de Imóvel
Rural), não vêm acompanhadas de documentos que atestem sua fidedignidade. Ademais, o
preenchimento das DP pelos proprietários rurais não é obrigatório, bem como inexiste legislação que
forneça ao INCRA os meios coercitivos necessários para sanar essa irregularidade;
ineficácia do atual processo de remessa de plantas cartográficas dos imóveis com área
superior a 1.000 ha, como instrumento de auxílio para o cadastramento gráfico, tendo em vista que não
existe um padrão, tampouco um critério mínimo de qualidade para aceitação dessas peças técnicas, as
quais estão sendo enviadas com alto grau de imprecisão, tornando-se, portanto, inservíveis para o
trabalho de geoprocessamento;
inconsistência das informações prestadas pelos declarantes, em face da ocorrência de
preenchimento incorreto dos campos da DP. Tal situação é agravada em decorrência da alta
rotatividade dos responsáveis pelas Unidades Municipais de Cadastramento - UMC, os quais são
substituídos, a cada mandato, pelos novos Prefeitos, pois se trata de cargo de confiança, prejudicando,
assim, a eficácia dos treinamentos realizados pelo INCRA. Embora esteja previsto na cláusula oitava
dos termos de convênios - firmados entre as Prefeituras Municipais e aquela Autarquia - que os
Municípios podem, a qualquer momento, substituir o responsável pela UMC, desde que possuam
outro servidor capacitado pelo INCRA para ocupar o cargo, constatamos que servidores sem o devido
treinamento estão ocupando a referida função;
demora na implementação das ações relativas ao "Projeto de Modernização do Sistema
Nacional de Cadastro Rural - SNCR", pois, até o término dos trabalhos de auditoria, o Sistema de
Informações Rurais - SIR encontrava-se, ainda, em fase embrionária de implantação. Outrossim,
constatamos, nas Superintendências Regionais auditadas, que as áreas georreferenciadas, isto é,
cobertas pelo sistema de cadastro gráfico estão muito aquém das necessidades do INCRA para a
integração da base de dados literais (SNCR) com a malha fundiária georreferenciada. Ademais, cabe
ressaltar o alto custo destinado à manutenção do SNCR (cerca de R$ 8 milhões por ano), o qual,
conforme relatado na alínea "a" acima, encontra-se obsoleto e pouco eficaz;
deficiência no setor de fiscalização dos dados cadastrais como órgão indicador de áreas
suscetíveis à desapropriação, posto que esse trabalho é realizado com base nas informações, nem
sempre confiáveis, constantes nas DP, levando os movimentos sociais a ditarem, na maioria das vezes,
as terras a serem obtidas;
defasagem dos índices de rendimento para os produtos vegetais e de lotação por zona
pecuária, os quais se encontram sem qualquer atualização desde a Instrução Especial INCRA n° 19, de
28 de maio de 1980, não refletindo, portanto, a realidade do panorama atual da produção agropecuária
do País. Esses índices apenas foram adequados, mediante medidas administrativas operacionais para
3
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aferição dos Graus de Utilização da Terra (GUT) e de Eficiência na Exploração (GEE), de acordo com
o art. 6° da Lei n° 8.629/93; e
g) desatualização do módulo fiscal (antigo módulo rural), tendo em vista que, segundo os
técnicos da Diretoria de Cadastro Rural, a base de cálculo para definição do tamanho do referido
módulo advém do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64), sendo adaptada de acordo com os dados
provenientes do recadastramento de imóveis rurais realizado em 1978, não espelhando, da mesma
forma que a alínea anterior, a realidade agropecuária brasileira, haja vista que os critérios utilizados no
cálculo do módulo fiscal (população, meios de transporte, posição geográfica de centros econômicos,
quantidade de imóveis rurais, infra-estrutura, etc.) sofreram profundas modificações nas últimas duas
décadas, sem contar a drástica variação do preço da terra.
(...)
Ficaram patentes, nos itens anteriores, a imprecisão, obsolescência e ineficácia do atual sistema
de cadastro rural do INCRA, o qual precisa, urgentemente, ser modernizado a fim de refletir com
exatidão a realidade agrária brasileira. Para tanto, faz-se mister a incorporação de novas tecnologias de
processamento de dados, da total implantação e interligação do cadastro gráfico com o literal, bem
como da técnica de sensoriamento remoto, além da total implementação do cadastro nacional único,
de tal forma que, não só aquela Autarquia, mas toda a Administração Pública possa vir a contar com
um poderoso instrumento de apoio ao Programa Federal de Reforma Agrária.
(...)
Nessa linha, encerrando uma visão global acerca da área de cadastro rural, sugerimos seja
determinado ao INCRA a adoção das seguintes medidas saneadoras:
constituir um cadastro nacional único de imóveis rurais, com a unificação das bases de dados
do INCRA, Secretaria da Receita Federal - SRF, IBAMA, FUNAI, IBGE, Órgãos Estaduais de Terra e
outras entidades, com o objetivo de evitar a dispersão de recursos e racionalizar os procedimentos de
política fiscal, ambiental, indígena, de desenvolvimento rural e fundiária.
Para a implementação desse cadastro único, entendemos ser imprescindível o estabelecimento
da obrigatoriedade do preenchimento das Declarações para Cadastro de Imóvel Rural - DP pelos
proprietários de imóveis rurais, do mesmo modo como é exigida, anualmente, das pessoas fisicas e
jurídicas a entrega da Declaração do Imposto de Renda à SRF, a partir de critérios determinados pela
Fazenda Pública. Outrossim, compreendemos necessária a unificação do documento de coleta de
informações cadastrais, haja vista que, conforme mencionado no item 2.1.5 retro, existem, atualmente,
dois instrumentos independentes (DP - INCRA e DIAC - SRF).
Conforme anteriormente abordado neste relatório, a constituição do cadastro nacional único
possibilitará, dentre outras vantagens:
. redução dos custos operacionais, em decorrência da unificação dos vários cadastros hoje
existentes;
. uma fiscalização cadastral mais eficiente e eficaz, capaz de garantir a confiabilidade ao
cadastro rural, como instrumento disponível para a obtenção de terras propícias à reforma agrária, pois
o INCRA, com sua estrutura de fiscalização, composta de técnicos de cadastro rural, engenheiros
agrônomos, topógrafos e equipamentos, ao detectar eventuais erros/fraudes nas DPs preenchidas pelos
declarantes, deverá informar à SRF sobre as ocorrências encontradas, com o intuito de serem aplicadas
as devidas sanções. Conseqüentemente, a arrecadação do Imposto Territorial Rural pela Secretaria de
Receita Federal tenderá a aumentar, dada a maior eficiência da fiscalização cadastral a ser efetuada
pelo INCRA, bem como pela fiscalização mais efetiva do ITR pela SRF; e
. melhor identificação dos imóveis rurais improdutivos, com vistas à incorporação dessas
propriedades ao processo de reforma agrária.
exigir dos proprietários de imóveis rurais com área superior a 1.000 ha o envio, juntamente
com a DP, da delimitação do seu imóvel plotada diretamente em Carta Geográfica do Exército, ou
instrumento de padrão similar, de tal forma que atenda as especificações estabelecidas pelo INCRA
4
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para utilização dessa peça técnica como instrumento de apoio ao cadastramento gráfico, sob pena de
não receber o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR. Diante disso, será possível obter, a um
baixo custo para o INCRA, a localização geográfica dos imóveis rurais na malha fundiária dos
Estados, além do que, as informações cadastrais prestadas passarão a ser uniformes e bem mais
confiáveis;
adotar medidas para que as prefeituras municipais cumpram o disposto no termo de convênio
firmado com o INCRA - destinado à execução de atividades de manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural e prestação de assistência aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas com
o cadastramento de imóveis rurais - principalmente o estabelecido na cláusula oitava, ou seja, só
proceder à substituição do Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC por outro servidor
capacitado pelo INCRA para ocupar tal cargo, uma vez que a constatação da alta rotatividade dos
responsáveis dessas unidades, bem como a designação de servidores sem a devida capacitação têm
prejudicado a eficácia dos treinamentos realizados pela Autarquia e, consequentemente, o controle
prévio das informações cadastrais contidas nas DP por parte das aludidas Unidades;
tomar providências no sentido de atualizar:
- os índices de rendimento para os produtos vegetais e de lotação por zona pecuária, os quais se
encontram sem qualquer modificação desde a Instrução Especial INCRA n° 19, de 28 de maio de
1980, não refletindo, portanto, a realidade do panorama da produção agropecuária do País. Sobreleva
ponderar que a atualização dos referidos índices implicará uma classificação mais justa e precisa dos
imóveis rurais quanto à produtividade, pois afetará os Graus de Utilização da Terra (GUT) e de
Eficiência na Exploração (GEE); e
- o módulo fiscal, tendo em vista que, segundo os técnicos da Diretoria de Cadastro Rural, a base
de cálculo para definição do tamanho desse módulo advém do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64),
sendo adaptada de acordo com os dados provenientes do recadastramento de imóveis rurais realizado
em 1978. Dessa maneira, não espelha a atual realidade agropecuária brasileira, haja vista que os
critérios utilizados no cálculo do referido módulo (população, meios de transporte, posição geográfica
de centros econômicos, quantidade de imóveis rurais, infra-estrutura, etc.) sofreram profundas
modificações nas últimas duas décadas, sem contar na drástica variação do preço da terra. Cabe
assinalar, ainda, que a atualização do módulo fiscal acarretará uma significativa mudança na
classificação dos imóveis rurais quanto ao tamanho.
estabelecer metas concretas a curto e médio prazo e de maneira uniforme para todas as
Superintendências Regionais, com vistas à total implementação do Sistema de Informações Rurais SIR ("Projeto de Modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural"- SNCR ), posto que, somente
após a integração da base de dados alfanuméricos com a malha fundiária georreferenciada, juntamente
com as medidas acima elencadas, o INCRA disporá de um cadastro rural confiável e consistente, bem
como de um efetivo sistema de fiscalização cadastral.
2.2 - RECURSOS FUNDIÁRIOS
Na área de recursos fundiários, procuramos identificar, verificar e avaliar os seguintes pontos:
estrutura fundiária brasileira;
critérios de seleção de imóveis rurais para fins de desapropriação ou aquisição;
. rito processual (desapropriação/aquisição);
. obtenção de áreas mediante desapropriação ou aquisição mediante compra;
acordos do Pontal do Paranapanema/SP;
. critérios de avaliação de áreas para fins de reforma agrária;
custo de obtenção de terras para assentamento de trabalhadores rurais;
. divergência entre a área registrada no cartório e a obtida pelo INCRA;
. processos contendo pareceres contrários à obtenção total ou parcial da área;
projetos técnicos (art. 7° da Lei n° 8.629/93); e
fase judicial da desapropriação.
5
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2.2.1 - Estrutura Fundiária Brasileira
De acordo com informações extraídas do Atlas Fundiário Brasileiro, elaborado pela Diretoria de
Cadastro Rural do INCRA, em agosto de 1996, que teve por base dados colhidos por ocasião do
recadastramento de imóveis rurais realizado em 1992 e alterações posteriores, a malha fundiária
brasileira se encontra estruturada conforme demonstrado nas tabelas e gráficos abaixo. Segundo
informado pela Diretoria de Cadastro do INCRA a esta Equipe, embora parte expressiva desses dados
se relacione ao ano de 1992 (último recadastramento promovido pelo INCRA), os mesmos não
sofreram mudanças significativas, em termos percentuais, com as obtenções de áreas realizadas pela
Autarquia nos últimos anos, ante a forte concentração de terras ainda existente no País.
(...)

% número imóveis x % área
p/ classes de número de módulos fiscais
70
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Imóveis

Área total

Tabela II
BRASIL - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS IMÓVEIS RURAIS, SEGUNDO AS
REGIÕES E CLASSIFICA CÃO QUANTO À PRODU ÃO *
UNIDADE

TOTAL (%)

Imóveis

Área

PRODUTIVO (%)

Imóveis

NÃO
PRODUTIVO
(A)

Área

Imóveis

Área

MINIFÚNDIOS E
NÃO
CLASSIFICADOS (%)

Imóveis

Brasil
100
100
13,8
28,3
24,5
62,4
61,7
Norte
4,4
19,3
6,7
13,6
44,7
78,8
48,6
Nordeste
27,1
20,5
4,9
15,3
20,4
69,5
74,7
Sudeste
26,3
17,7
16,9
39,6
27,2
50,4
55,9
35,4
Sul
12,8
42,1
20,4
42,6
62,5
17,1
Centro6,8
29,7
34,1
38,2
62,7
37,1
24,7
Oeste
Legenda: (*) Excluídos os imóveis com informações de UF inconsistente.
Fonte: INCRA/Estatísticas Emergenciais do Recadastramento 1992.

Área
9,2
7,6
15,2
10,0
15,3
3,2

Gráfico II
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS IMÓVEIS RURAIS E ÁREA TOTAL BRASIL (POR
REGIÃO)
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Gráfico III
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS IMÓVEIS RURAIS E ÁREA TOTAL (SEGUNDO A
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PRODUÇÃO)
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A forte concentração de terras pode ser verificada a partir da interpretação dos dados acima
(tabelas e gráfico), onde apenas 2,8% dos proprietários de imóveis rurais com registro no cadastro do
INCRA possuem área equivalente a mais de 50% do território rural nacional (tabela I e Gráfico I).
Ainda, se somarmos a média e grande propriedades, verificamos, também, que pouco mais de 10% dos
proprietários de terras no País são detentores de mais de 70% das áreas rurais, restando, para o
pequeno agricultor, pouco mais de 20% (23,4%) das terras do País.
A partir da análise da tabela II e do gráfico II podemos observar que a concentração de terras é
mais acentuada nas Regiões Norte e Centro-Oeste, que respondem por apenas 11,2% do total dos
imóveis cadastrados no INCRA, mas com 32,1% da área rural do País. Tal situação torna-se ainda
7
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mais relevante se somarmos àquelas duas a região Nordeste, responsável por 27,1% dos imóveis do
País, com área total de 20,5% da área rural nacional, totalizando 38% dos imóveis, perfazendo uma
área aproximada de 70% do território rural nacional.
Se considerarmos, também, a elevada ocorrência de áreas improdutivas (aí computadas todas as
áreas: pequena, média e grande propriedade), com maior expressão para as Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do País (tabela II e gráfico III), resta configurado, como é de conhecimento corrente, um
quadro de consideráveis desequilíbrios sócio-econômicos, com a exclusão do pequeno agricultor do
meio rural, trazendo como conseqüências:
- forte pressão de demanda por empregos e habitação, principalmente nos grandes centros
urbanos; e
- produção agrícola abaixo do nível de pleno emprego, gerando: insuficiência no abastecimento
de alguns produtos agrícolas nas grandes cidades, alta nos preços pagos por esses produtos pelo
consumidor e necessidade de importar alimentos com reflexos negativos na balança comercial.
(...)
Cumpre informar, em relação à interpretação desse índice (de Gini), utilizado no gráfico abaixo,
que o mesmo denota maior grau de concentração, portanto, de desigualdade, quanto mais próximo
ficar da unidade; e menor grau de concentração, com maior igualdade, quanto mais próximo de zero
(Rosseti, J. Paschoal, in "Introdução à Economia", 13" Edição, pgs. 596/7).
Gráfico IV
CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA
índice de Gni - INCRA e IBGE
Legenda
IBGE
INCFtA

o
1940 1960 1860 1986 1970 1972 1075 1976 1978 1080 1904 1992

Fonte: Estatística Cadastrais/INCRA e Censo Agropecuário - IBGE
Outro ponto que merece destaque, quanto à exclusão do pequeno agricultor do meio rural, diz
respeito aos aspectos abordados por estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO), denominado "Perfil da agricultura familiar no Brasil: dossiês
estatísticos", onde é demonstrado que "analisando conjuntamente os fatores terra, capital
(financiamentos) e valor da produção, percebe-se que os agricultores familiares possuem menor
quantidade de terra e recebem menor volume de crédito que os patronais, mas são capazes de
contribuir relativamente com um volume maior da produção do que estes últimos. Ou seja, pode-se
dizer que os agricultores familiares são mais eficientes no uso dos fatores terra e capital que os
patronais".
2.2.2
Critérios de Seleção de Imóveis Rurais para fins de Desapropriação ou Aquisição
Conforme comentado no item 1.5.2 da Visão Geral deste Relatório, a pré-seleção de imóveis
rurais para fins de desapropriação ou aquisição se constitui em importante instrumento de
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planejamento e de execução para o processo de Reforma Agrária. De acordo com o que dispõe a
IN/INCRA n° 08/93, item 4 e subitens, a seleção de áreas dar-se-á da seguinte forma:
"4 - Pré-seleção de área: O procedimento de pré-seleção visa identificar imóveis rurais que
apresentem condições de serem selecionados, para o planejamento e execução da Reforma Agrária.
4.1 - Dos critérios:
consulta aos dados cadastrais, aos processos administrativos de fiscalização e outras
fontes de informação disponíveis;
consulta aos Órgãos Estaduais de Terras, Prefeituras e Sindicatos de Trabalhadores
Rurais, destacando os imóveis que apresentem tensão social, considerados os aspectos de ocupação,
localização, potencialidade, dimensão e outros critérios indicadores da necessidade e possibilidade da
desapropriação.
4.2 - As Superintendências Regionais elaborarão a listagem dos imóveis pré-selecionados
para atuação, considerando os critérios estabelecidos no item 4.1.
4.2.1 - A listagem dos imóveis pré-selecionados será encaminhada à SR/C, para controle
dos códigos.
4.3 - Na programação de desapropriação poderão ser incluídos, a qualquer tempo, os casos
considerados emergenciais, caracterizados por tensão social grave".
(...)
Dos relatos parciais acima, elaborados pelas respectivas Equipes de auditoria, verifica-se que, de
um modo geral, o INCRA não procede à pré-seleção de imóveis rurais que possam servir aos
propósitos da Reforma Agrária, de acordo com o que dispõe a IN/INCRA n° 08/93, item 4 e subitens.
O que se pode constatar, na prática, é que os movimentos sociais organizados (MST, Pastoral da
Terra, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, etc.), diante da forte pressão de demanda exercida por
trabalhadores rurais sem-terra, se antecipam à ação do INCRA, elegendo as áreas de seu interesse. A
não atuação do INCRA de forma preventiva, ou seja, a não antecipação da Autarquia aos movimentos
sociais, na seleção de áreas para reforma agrária com base em dados cadastrais do órgão e em
processos de fiscalização de áreas, além de prejudicar o planejamento e a execução da reforma agrária,
não raro, resulta em sérios conflitos entre os sem-terra e os detentores da posse das áreas pleiteadas.
Ademais, os sem-terra não dispõem de dados precisos sobre a produtividade do imóvel
pleiteado, chegando, em alguns casos, a ocorrer ocupação de áreas que, após longo período de tensão
social e/ou conflito, são classificadas pelo INCRA como produtivas; uma vez que área classificada
como produtiva não pode ser desapropriada, resta à Autarquia a sua aquisição mediante compra.
Registre-se, ainda, como conseqüência da falta de pré-seleção de áreas, com base nos critérios
estabelecidos pela legislação suscitada, a possibilidade de se atender a outros interesses, alheios aos da
Reforma Agrária. Tal hipótese é corroborada pela constatação de várias aquisições de terras cujos
processos tiveram origem por iniciativa dos proprietários. Assim, admite-se ser possível lograr o
INCRA por meio de acordos informais entre os proprietários dos imóveis e pretensos clientes da
reforma agrária, na tentativa de pressionar a Autarquia no sentido de vender-lhe a área,
independentemente do seu grau de viabilidade técnica para assentamento.
Destarte, resta claro que a adoção da pré-selecão de áreas, com base nos critérios estabelecidos
pela IN/INCRA n° 08/93, item 4 e subitens, ensejaria alternativas mais amplas para a atuação do
INCRA, inclusive como importante instrumento de planejamento e de execução da reforma agrária,
permitindo a eleição do imóvel rural mais adequado para fins de desapropriação.
Diante do exposto, entendemos deva ser determinado ao INCRA que envide esforços no sentido
de adotar o procedimento de pré-seleção dos imóveis, com base nos critérios estabelecidos pela
IN/INCRA n° 08/93, item 4 e subitens, com o intuito de antecipar-se às ações dos movimentos sociais
e de munir-se de instrumento de planejamento e de execução da reforma agrária, que permita a eleição
do imóvel rural mais adequado para fins de desapropriação.
2.2.3
Rito Processual (Desapropriação/Aquisição)
9
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(...)
Traçaremos, neste item, apenas os aspectos considerados mais relevantes por esta Equipe,
notadamente quanto ao tempo demandado na tramitação daqueles processos, com o intuito de
diagnosticar as principais causas de morosidade no curso desses autos e possíveis medidas com vistas
à sua correção. •
Preliminarmente, passaremos à tabulação dos dados obtidos pelas Equipes de Auditoria por
ocasião dos trabalhos realizados nas 5 (cinco) Superintendências Regionais do INCRA, no que tange
aos tempos alocados na tramitação dos processos de desapropriação, separadamente por fase, assim
compreendidas:
fase inicial: da criação da comissão de vistoria/avaliação até a publicação do decreto de
desapropriação;
fase declaratória: da publicação do referido decreto até o ajuizamento da ação
desapropriatória; e
fase judicial: do ajuizamento da ação até a imissão de posse pelo INCRA.
(...)
Pela interpretação [dos dados coletados pela equipe], pode-se concluir que, em média, o tempo
necessário para o trâmite de um processo de desapropriação, antes da contestação judicial, gira em
torno de 11 meses.
Prosseguindo na análise (...), embora as Superintendências do INCRA, de um modo geral,
trabalhem de acordo com as normas internas e com a legislação federal, chama a atenção a
disparidade de tempo existente no trabalho realizado por essas Unidades, no que diz respeito ao curso
de um processo de desapropriação, variando de 7 a 17 meses. Tal constatação sugere que as
Superintendências do INCRA trabalham de forma significativamente diferenciada, levando-nos a
inferir que a Sede do órgão não cumpre, de forma satisfatória, com as suas atribuições regimentais de
coordenar e sistematizar as atribuições inerentes ao processo de desapropriação. Ressalte-se que a má
distribuição de recursos humanos, verificada por ocasião das visitas às Superintendências Regionais,
bem como ao INCRA/SEDE, também contribui para o quadro ora apontado. Assim, entendemos
oportuna a criação de mecanismos de controle de prazos processuais, por parte do INCRA-Sede, a
serem observados por toda Instituição.
(-..)
Embora os responsáveis pelas informações não tenham detalhado os entraves que poderiam
advir de tal procedimento (avaliação concomitante com vistoria preliminar), ficou evidente, pela
análise de alguns processos junto ao INCRA nos Estados visitados, que há um ganho significativo de
tempo quando da adoção conjunta dessas etapas, ante a redução tanto no quantitativo de
deslocamentos a campo realizados pelos técnicos responsáveis por essas atribuições, quanto no
número de perícias a serem realizadas por parte da DFD, apenas uma em vez de duas (01 após a
vistoria preliminar e 01 após a avaliação), como vem acontecendo. Possivelmente, os obstáculos vistos
pelos Titulares das Divisões de Recursos Fundiários nos Estados do Pará e do Mato Grosso se
relacionem a medidas encetadas pelos proprietários, quais sejam: adoção de medidas cautelares ou
fracionamento posterior de área. Em relação a essa última hipótese, fracionamento de área, tratou a
MP n° 1.577, de 11 de junho de 1997, republicada no DOU de 12/06/97, de estabelecer, por intermédio
da inclusão do §4° no art. 2° da Lei 8.629/93, que não será considerada qualquer modificação quanto
ao domínio, à dimensão e às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a
data da comunicação para levantamento de dados e informações de que trata o §2° do citado artigo.
Dessa forma, minimizou-se o problema quanto ao possível fracionamento de área, que teria como
único objetivo fugir ao processo de desapropriação. Nesse caso, para que a referida norma se torne
efetiva, o INCRA deverá iniciar a fase declaratória (edição do decreto) em até seis meses após a
vistoria preliminar. Quanto à primeira hipótese, ventilada pelo Chefe da Divisão de Recursos
Fundiários da SR/MT, ao que parece, não procede o argumento então apresentado (possíveis
10
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obstáculos provocados ante a insatisfação do proprietário do imóvel com a avaliação do INCRA),
ainda que o receio desse Setor diga respeito a uma possível ação judicial de medida cautelar, uma vez
que esta é cabível em qualquer etapa do processo administrativo, inexistindo razão para a não
realização da vistoria preliminar concomitantemente com a avaliação.
H- Quanto à notificação prévia do proprietário para fins de vistoria da área a ser obtida, o Chefe
da Divisão de Recursos Fundiários da SR/INCRA/RS alegou que essa etapa pode ser muito demorada
em função:
. da exigência da Justiça de que a notificação deva ser feita unicamente à pessoa do proprietário
ou representante legal;
. do número de proprietários, já que nos casos de condomínios todos os condôminos devem ser
notificados; e
. da recusa do proprietário em assinar a notificação extra-judicial enviada pelo INCRA.
Esse problema também foi abordado pela MP n° 1.577/97, que estabeleceu para o art. 2° da Lei
8.629/93, quando da alteração do §2° e da inclusão do §3°, in verbis:
"Art. 2° (omissis)
§1°. (omissis)
§ 2° Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a
ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3° Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita
mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação na capital
do Estado de localização do imóvel".
Dessarte, tratou a referida MP de agilizar o trâmite dos processos de desapropriação, uma vez
que ampliou o universo de pessoas aptas a receber a referida comunicação escrita e, ainda, cuidou de
possibilitar que esta se desse mediante edital, caso o proprietário, preposto ou representante se
encontre ausente quando de sua apresentação. Anteriormente, só o proprietário estava sujeito à
notificação pelo INCRA. Tal situação dificultava a ação da Autarquia, já que, em alguns casos,
acontecia de o proprietário se recusar a assiná-la e, noutros, de se encontrar em local desconhecido, até
mesmo fora do País, fatos esses que retardavam o curso normal do processo de desapropriação.
Ante o exposto, e considerando as disposições contidas na suscitada Medida Provisória,
entendemos não caber, portanto, qualquer tipo de proposta quanto a esse tópico.
Cabe registrar outra legislação de edição recente, a qual tem por objetivo agilizar o trâmite dos
processos de desapropriação. Trata-se da Lei Complementar n° 88, de 23 de dezembro de 1996, que
alterou a redação dos artigos 5° e 6°, entre outros, da Lei Complementar n° 76/93. A citada norma
dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de
desapropriação para fins de reforma agrária. Na referida alteração legal, está previsto que a imissão do
INCRA na posse da área desapropriada se dará antes mesmo da determinação, pelo juiz, da citação do
expropriando para fins de contestação, bem como da expedição do mandado que ordena a averbação
do ajuizamento da ação no registro do imóvel expropriando para conhecimento de terceiros.
Anteriormente, essas duas últimas etapas antecediam a fase de imissão do INCRA na posse do imóvel.
Assim, com a aludida modificação, a área pretendida pela Autarquia fica disponível com maior
rapidez, possibilitando à mesma que a utilize, de imediato, para fins de criação de projeto de
assentamento de trabalhadores rurais sem-terra.
Cumpre, ainda, relatar outro aspecto relevante, abordado pela Equipe responsável pela auditoria
na SR/PA, relativo à tramitação dos processos de obtenção de áreas para reforma agrária, o qual diz
respeito à influência exercida por políticos sobre algumas ações daquela Superintendência, à revelia
dos critérios técnicos. Tal fato é comprovado nos autos do processo n ° 21410.001503/96-01, que trata
de desapropriação das Fazendas Marathon, São Francisco e Santana, por interesse dos proprietários, no
qual encontrou-se um telefax (fls. 158 do Volume III), de dezembro/96, endereçado ao Ministro
11
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Extraordinário da Política Fundiária por um Deputado Federal - Vice-Líder do Governo no Congresso,
no qual é solicitada "especial atenção (...) para a solução do processo" em comento. Releva dizer que
o documento em questão foi repassado, pelo Gabinete do Ministro, à Assessoria do INCRA - Sede, em
Brasília, sendo, posteriormente, encaminhado à Superintendência Regional de Belém, em fevereiro/97,
solicitando-se informações sobre a situação do aludido processo.
Insta registrar que o fato em questão ganha contornos de maior gravidade, diante da existência
de um questionamento técnico, por parte da SR/PA, quanto ao valor econômico da benfeitoria
informada pelos proprietários, para fins de indenização, constituída por 600 mil pés de seringueiras
(fls. 160/162 do Volume III). A área técnica da Unidade levanta a suspeita de que parte daquelas
plantas estivesse estéril, ou seja, sem valor econômico. O mesmo questionamento é levantado pelo
sindicato de trabalhadores rurais do município, alertando para o risco de o INCRA indenizar
benfeitoria sem valor econômico. Face àquela constatação técnica, foi solicitado um parecer
conclusivo sobre a questão, a ser emitido por técnico especializado de órgão externo àquela Autarquia.
Ocorrências dessa natureza afetam a tramitação normal dos processos, prejudicando diretamente
a tutela que a dimensão técnica deve possuir sobre os aspectos operacionais da Unidade. Portanto,
fica patente a necessidade de envidar esforços para que a esfera técnica da Autarquia predomine sobre
possíveis influências pessoais ou políticas, a bem do interesse público.
(...)
2.2.4 - Análise de Processos realizada no INCRA (Sede)
Partindo de um volume aproximado de 1.220 processos, relativos à desapropriação e aquisição
de terras pelo INCRA, constantes em base de dados da Diretoria de Recursos Fundiários e referentes
ao período de 1994 a 1997 (1° trimestre), esta Equipe buscou analisar cerca de 10% daquele total. Para
tanto, definiu amostra com base nos seguintes critérios de materialidade:
processos cujo valor da terra nua, por hectare (VTN/ha), ou valor total da propriedade
ultrapassou em 100% o valor médio do Estado; e/ou
valor das benfeitorias próximo ou superior a 100% do respectivo valor da terra nua,
desprezados os valores inferiores a R$ 200.000,00; e/ou
valores totais de VTN ou benfeitorias iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00.
Da referida amostra foi possível analisar 116 processos, envolvendo Superintendências do
INCRA de todas as regiões do País. As informações relevantes de cada processo estão contidas nos
quadros resumos que constituem o anexo 11, fls. 274. Entre as constatações realizadas, resumimos, na
tabela abaixo, aquelas merecedoras de destaque.
Tabela I
OCORRÊNCIA
1-aor
V l d a Terra N ua - VTN
superior em 30% a média da
microrregião ou do município.
Foram
adotados
COMO
parâmetros os valores médios de
preço de terras por rnicrorregião
e município contidos no TC
009.860/97-5 (volume VI).

TOTAL DE
CASOS
N
NE

co
SE

8
3

NORDESTE: MA: 1,6 , 7, 9, 10; PB: 3,5; BA: 7.
NORTE: TO: 4
C. OESTE: GO: 2,13; MS: 2; MT: 1,3/4, 7,9
SUDESTE: MG: 1; SP: 'A
SUL: PR: 1,5

1
8

S

3

TOT

23

IDEN I 11-,'ICAÇÃO DOS PROCESSOS
(REGIÃO: UF : n° do registro nos quadros do Anexo XI)
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TOTAL DE,
CASOS

OCORRÊNCIA
2-Idem, após decisão judicial: valores
muito elevados; ou valores, após
decisão judicial, superiores em mais de
100% à avaliação do INCRA, mesmo
em níveis não muito acima do mercado.

NE
N
CO
SE

3-Valor de benfeitorias elevado
— próximo ou superior a 100%
do VTN.

NE

s

TOT

51

N
CO
SE

s

TOT

NORDESTE: AL: 1, SE: 1/3,6; RN: 2/9; CE: 1/20; MA:
1/5,11; PB: 1/2,4,6, PI: 1; PE: 1/4; BA: 1,3/4.
NORTE: TO: 1/2
C. OESTE: GO: 3/6,11; MS: 1,3; MT: 5
SUDESTE: nihil
SUL: nihil

2

8
o
O
61

4
4
7
O
O
15

NORDESTE: SE: 1, RN: 3; MA: 1/2
NORTE: RO: 1/2; TO: 1,3
C. OESTE:GO: 4/5,8/10,12; MT: 5
SUDESTE: nihil
SUL: nihil

6
1
7
O
1
15

NORDESTE: SE: 1/2; CE: 4,6,10; PE: 3.
NORTE: PA: 1
C. OESTE:GO: 1,5,7/10; MT: 10
SUDESTE: nihil
SUL: SC: 1

co

1
3
8

SE

o

TOT

O
12

NORDESTE: PB: 5
NORTE: RO: 2; TO: 1/2
C. OESTE: GO: 9/11; MS: 1; MT: 5/6,10/11
SUDESTE: nihil
SUL: nihil

4-Valor elevado das pastagens
e/ou outras benfeitorias de baixo
potencial econômico para os
assentados - próximo ou
superior a 70% do total de
benfeitorias.

NNE

5-Ausência de tensão social no
imóvel

NNE

co
SE

s

TOT

CO
SE

S

TOT

6-Processo
de
aquisição
mediante compra (Decreto n°
433/92)

4
1
5
1
2
13

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS
(REGIÃO: UF : n° do registro nos quadros do Anexo X1)
NORDESTE: MA: 7,9,10; BA: 7
NORTE: TO: 4
C. OESTE:GO: 13; MT: 1,3/4,7
SUDESTE: MG:1
SUL: PR: 2 (não ultrapassou a média regional),5

NE

S

7-Pagamento pela área maior NE
N
diante de divergência entre a co
área planimetrada e a registrada SE
em cartório (e/ou constante no STOT
decreto declarat. De inter. públ.
Para desapropriação)

7
O

8-Custo de obtenção do imóvel
por família elevado (pelo menos
50% acima da média da
Região), calculado com base na
capacidade de assentamento da
área.

47

NE
N

CO
r
TOT

RD
NORDESTE:
SE: 3; RN: 1,7; CE: 12; PB: I; PI: 1;BA: 4
NORTE: nihil.
C. OESTE: nihil
SUDESTE: SP: 2
SUL: nihil

o
I

o
8

NORDESTE: SE: 1/6; RN: 2/8; CE: 2/3,6/7,9/10,12, 17/20;
MA: 1,4/7,9/11; PB: 1,3,5/6; PI: 1; PE: 1/5; BA: 1,3/5,7.
NORTE: PA: 2; RO: 2; TO: 1,3/4
C. OESTE: GO: 7,13; MS: 2; MT: 3/4,7/11
SUDESTE: MG: 1; SP: 1/2
SUL: PR: 1,3/5; SC: 1/2

5
10
3
6
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TOTAL DE
CASOS

OCORRÊNCIA

SE

6
2
2
O

T
S OT

1)0
4

NNE

O

9-Parecer, não acatado, da área
técnica do INCRA, contrário à
desapropriação do imóvel (total
e/ou parcial), por entender
inviável técnica, jurídica e/ou
economicamente.

N
NE

10-Avaliação questionada, nos
autos, face a valores elevados.

co

co
SE
S
TOT

11 - Falha administrativa e/ou da
Procuradoria
do
INCRA,

N
NE

gerando prejuízos na esfera
administrativa e/ou judicial.

SE
S
TOT

co

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS
(REGIÃO: UF : n° do registro nos quadros do Anexo XI) ,
NORDESTE: CE: 12; PE: 1,3/5; BA: 5
NORTE: PA: 1; TO: 1
C. OESTE: MT: 5,8
SUDESTE: nihil
SUL: nihil

1

NORDESTE: PI: 1
NORTE: nihil.
C. OESTE: GO: 9; MT: 9/10
SUDESTE: SP: 2
SUL: nihil

3
1
O
5
O
O
2
1
1
4

NORDESTE: nihil
NORTE: nihil
C. OESTE: MT: 1, 9
SUDESTE: SP: 01
SUL: PR: 04

(.-.)
2.2.5 - Obtenção de Áreas (Desapropriação x Aquisição mediante Compra)

Embora a preocupação com a questão agrária anteceda a edição da Constituição Federal de 1988
(caso concreto é a publicação do Estatuto da Terra - Lei n° 4.504, em 1964), é a partir da década atual
que o processo de reforma agrária vem adquirindo maior ênfase.
Dentre as principais formas de obtenção de terras para reforma agrária, citam-se:
- desapropriação (art. 184 da CF e Lei n° 8.629/93); e
- compra e venda.
Com o objetivo de equacionar o problema de concentração de terras já apontado, bem corno
promover maior justiça social, a Carta Magna traz em seu texto os arts. 184 a 189 (vide item 1.1 da
Visão Geral), que traçam linhas gerais para o processo de reforma agrária, com previsão de
penalização para o detentor do imóvel rural cuja função social não esteja sendo cumprida, mediante
desapropriação por interesse social, com prévia e justa indenização. Assim, fica patente ser a
desapropriação o principal instrumento de reforma da estrutura agrária, observando-se que,
atualmente, cerca de 90% das obtenções de terra se processam por esse meio.
No que concerne à compra e venda de áreas para fins de reforma agrária, destacam-se os
seguintes instrumentos: cédula da terra e aquisição (nos termos do Decreto n° 433/92).
O Projeto Cédula da Terra se constitui na possibilidade de obtenção de áreas, mediante compra,
para assentamento de trabalhadores rurais sem-terra, por meio de financiamento a ser aprovado pelo
BNDES, obtido pelo pequeno agricultor junto à rede bancária. Registre-se que deixamos de avaliar
esse Projeto em virtude de sua recente implantação.
A aquisição mediante compra, com utilização do Decreto n° 433/92, surgiu num período em que
os arts. 184 a 189 da Constituição Federal/88 não se encontravam regulamentados. Trata-se de um
interregno de 05 (cinco) anos, a contar da promulgação da Carta Magna até a publicação da Lei n°
8.629/93, que regulamenta somente o processo de desapropriação. Sobre o referido interregno,
teceremos a seguir algumas considerações que julgamos relevantes.
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Durante alguns meses do ano de 1991, vigorou o Decreto n° 236, de 23/10/91, que tratava de
aquisição de imóveis rurais para fins de reforma agrária. Nesse decreto ficou estabelecido que as
aquisições far-se-iam apenas em casos especiais caracterizados por situações de grave tensão social.
Diante da existência do referido Decreto e com o intuito de resguardar o Direito, o Poder
Judiciário, em despacho concessório de medida liminar em Mandado de Segurança, expressou
entendimento no sentido de que a União não poderia desapropriar imóveis rurais para fins de reforma
agrária enquanto não regulamentados os dispositivos constitucionais (arts. 184 e 185), o que só seria
possível mediante lei ordinária e lei complementar.
Em virtude desse impedimento judicial para se proceder às desapropriações de imóveis rurais e,
ainda, diante da demanda crescente por assentamentos, foi editado, em 27.01.92, o Decreto n° 433/92,
que trata de obtenção de áreas mediante compra. Convém registrar que, na exposição de motivos desse
dispositivo legal, consta, dentre outras justificativas, que o projeto ali encaminhado tinha como
objetivo desestimular as tensões sociais no campo, propiciando, ainda, ao Poder Público, condições
criteriosas de seleção de áreas rurais adequadas para implantação de projetos de assentamento.
Registra, também, que o "... disciplinamento nele previsto revela-se indispensável para a execução de
ações de reforma agrária, enquanto não promulgadas as leis a que se referem os supramencionados
dispositivos constitucionais" (grifo nosso).
Destarte, podemos observar que os referidos decretos surgiram num momento em que o INCRA
se via impedido de assentar trabalhadores rurais sem terra, ante à ausência de regulamentação dos
dispositivos constitucionais supramencionados. Todavia, verificamos que, mesmo após a existência
dos aludidos ordenamentos jurídicos (Lei n° 8.629/93 e Lei Complementar n° 76/93, alterada pela de
n° 88/96), o Decreto n° 433/92 continua sendo utilizado pelo INCRA (ainda que em pequena escala se
comparado às ações de desapropriação), embora sua exposição de motivos tenha tido o cuidado de
observar que tal procedimento dar-se-ia apenas na ausência de lei ordinária que regulamentasse a
Constituição.
A análise ora apresentada ganha ainda mais relevância após a verificação dos resultados obtidos
por esta Equipe, quando do exame dos processos referentes à amostra mencionada no item 2.2.4 deste
relatório. Verificamos que a aquisição de áreas, muitas vezes, carece de critérios para sua utilização.
Tal fato deve-se à inexistência de tensão e/ou conflito social nas áreas adquirendas quando da
iniciação dos respectivos processos. Embora, a esse respeito, possa o INCRA alegar que, mesmo não
ocorrendo conflitos nas áreas em questão a obtenção das mesmas solucionaria outros conflitos
porventura existentes nos respectivos municípios, foi possível verificar, também, casos em que, além
de não ocorrer a situação já apontada (conflitos e/ou tensão social), a aquisição dessas áreas também
não se justificou, ante a verificação de elevados valores de benfeitorias, prejudicando a relação
custo/benefício de compra das mesmas para fins de reforma agrária, conforme pode ser visto no item
2.2.8.3 deste relatório.
(...)
De fato, não é de causar estranheza que tanto o Decreto n° 236/91(revogado) quanto a exposição
de motivos do Decreto n° 433/92 tenham salientado que a obtenção de áreas para reforma agrária,
mediante compra, se constituiria numa exceção. Tal ressalva se justifica se considerarmos que,
embora a aquisição de áreas por meio de compra eventualmente resolva conflitos e tenha serventia
quanto à política de assentamento de trabalhadores rurais sem-terra, a sua utilização tem pouco, ou
quase nenhum, efeito reformador. Isso, porque não ocorre mudança significativa na estrutura fundiária
do País, uma vez que a atuação com base no referido Decreto se limita às grandes propriedades
produtivas e às pequenas e médias propriedades (classificadas como produtivas em parte dos casos),
sendo que estas últimas (pequenas e médias) totalizam apenas 35,4% das áreas rurais, conforme
demonstra a tabela I do item 2.2.1 retro. Por outro lado, as grandes propriedades, notadamente aquelas
que não cumprem a função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal/88 (aproveitamento
racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, observância das disposições que
15
(----°
,-- 1

— 78 —
va Amigado

CeHise Aencle
sessora
Tribunal de Contas da União

regulam as relações de trabalho, e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários, e dos
trabalhadores), e que só podem ser obtidas mediante desapropriação, conforme dispõe a Lei n°
8.629/93, oferecem condições de alterar substancialmente a concentração fundiária existente no País,
com promoção de reforma agrária e conseqüente justiça social.
Em sentido contrário à explanação acima, o INCRA apresentou a esta Equipe um estudo
versando sobre obtenção de áreas mediante compra, denominado "Leilão de Imóveis Rurais",
elaborado pela Diretoria de Recursos Fundiários da Autarquia. Segundo consta na minuta do referido
estudo (Anexo 10, fls. 232), o INCRA poderá vir a adquirir, além de pequenas e médias propriedades,
grandes áreas produtivas, mediante compra. A justificativa apresentada pela Autarquia para a adoção
do referido leilão reside na possibilidade de o INCRA, neste caso, dispor de meios para escolha de
área considerada mais vantajosa para a administração pública, com pagamento a ser realizado parte
em títulos da dívida agrária e parte em dinheiro. Tal procedimento denota que a obtenção de terras
mediante aquisição vem perdendo seu caráter de exceção, conforme previsto nas normas legais que a
instituíram.
Ante o exposto, entendemos caber determinação ao INCRA no sentido de elaborar estudo com o
objetivo de avaliar a viabilidade de obtenção de áreas mediante compra, em especial quanto ao que
dispõe o Decreto n° 433/92, bem como o grau de impacto a ser produzido na estrutura fundiária do
País com a continuidade da utilização desse instrumento (compra), tendo em vista os princípios de
justiça social e aumento de produtividade, estabelecidos no artigo 1 0 , § 1° da Lei n° 4.504/64 e, ainda,
a previsão de gradual extinção do minifúndio, bem como do latifúndio, consoante o artigo 16 da
referida lei.
Passaremos, a seguir, à análise de alguns casos específicos, constatados por ocasião dos
trabalhos de auditoria.
Por ocasião da auditoria realizada na SR/INCRA/MT, a Equipe responsável registrou a
existência de dez processos de aquisição de áreas para implantação de projetos de assentamento no
exercício de 1996 (fls. 98 do Volume II). Dos quais, foram selecionados dois para análise, a saber:
Processo N°
21540.005.268/95-62
21540.003.940/95-94

Nome da Área
Fazenda Sadia II
Fazenda Vale do Bacuri

Município
Cáceres
Rondonópolis

Área (ha)
10.113,74
605,00

Nesses processos verificou-se a falta de manifestação da Comissão de Avaliação sobre a
existência de imóveis similares ao avaliado, cujos preços e condições tenham se mostrado favoráveis
para o Poder Público, contrariando, assim o art. 6°, § 1° do Decreto n° 433/92.
(...)
Da análise dos processos, realizada no INCRA-Sede, constatou-se a existência de casos de
aquisição de terras, mediante compra (item 2.2.4, Tabela I, item 6), destacando-se (...) as seguintes
situações:
valores de benfeitorias e/ou custo total por família elevados, caracterizando ato antieconômico
de gestão (ver itens 2.2.8.3 e 2.2.8.4);
imóveis com expressiva quantidade de pastagens - bem de inexpressivo potencial de
utilização pelos assentados (ver item 2.2.8.3) - elevando sobremaneira os custos por família; e
ausência de tensão social no imóvel adquirido, verificada por ocasião da proposta de venda.
Especificamente quanto à ausência de tensão social, fato verificado em 50% dos processos em
tela, insta resgatar o que dispõe o art. 4°, do Decreto n° 433/92 (que regulamenta as aquisições de
imóveis para fins de Reforma Agrária), verbo ad verbum:
"Art. 4° As aquisições de imóveis rurais previstas neste decreto ocorrerão preferencialmente em
áreas de manifesta tensão social para o assentamento de trabalhadores rurais, visando atender a função
social da terra" (grifo nosso).
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Portanto, quanto à alínea "c" supra, conclui-se que o INCRA não vem seguindo a orientação
emanada pelo citado dispositivo legal. Além disso, no tocante às demais ocorrências, infere-se que
algumas das aquisições de terras pelo INCRA vêm ocorrendo de forma antieconômica.
(...)
2.2.7
Critérios de Avaliação
(...)[Da análise da legislação], houve modificação no conceito de justa indenização com o intuito
de adequá-la à realidade de mercado. De fato, o texto legal anterior ensejava distorções nos valores
apurados para as áreas objeto de desapropriação/aquisição pelo INCRA, pois baseava a avaliação do
imóvel em dois componentes distintos: valor da terra nua e das benfeitorias. Dessa forma, o somatório
daqueles dois elementos dava margem à apuração de valores acima da realidade de mercado.
Com a modificação trazida (...), a avaliação do imóvel prende-se, agora, ao seu preço total no
mercado, não podendo ultrapassá-lo. Do montante apurado, destaca-se o valor das benfeitorias, para
que sejam indenizadas em espécie, sendo o restante indenizado em Títulos da Dívida Agrária-TDA.
Ressalte-se que a alteração (...) não afasta a possibilidade de indenizações feitas integralmente em
dinheiro, nos casos em que o valor total das benfeitorias resulte em quantia igual ou superior ao preço
total de mercado do imóvel. Cumpre registrar que a obrigatoriedade de indenizar as benfeitorias úteis
e necessárias em espécie é fruto de comando constitucional, exarado no retrocitado art. 184, §1°, da
Carta Magna.
Feitas as considerações acima, a respeito do arcabouço legal das avaliações de terras no âmbito
do INCRA, passamos, agora, aos registros efetuados por ocasião das auditorias realizadas nas
Superintendências Regionais.
Na SR/MT, a Equipe de auditoria concluiu pela necessidade de se padronizarem os critérios
adotados para a avaliação de terras com vistas à aquisição ou desapropriação. Entendeu, ainda, a
referida Equipe, que a promoção de cursos sobre o assunto acarretaria maior grau de uniformidade de
métodos, reduzindo o número de contestações internas quanto ao justo valor das avaliações. Isso
ensejaria ganhos consideráveis de produtividade nos processos de obtenção de terras.
Na Superintendência Regional do Pará constatou-se um caso em que a avaliação do imóvel não
utilizou o redutor de preços pelo fato de a área estar ocupada por posseiros, contrariando o previsto no
quadro III, do anexo II, da IN/INCRA n ° 08/93. Esse procedimento amparou-se no Telefax INCRA/DF
n° 31/94 (fls. 178 do Volume III), que trazia orientação no sentido de não se fazer a referida redução
de valor, desde que o proprietário do imóvel comprovasse haver adotado as providências judiciais para
obter a reintegração de posse das áreas ocupadas, e que esta não houvesse ocorrido por exclusiva culpa
do Poder Público. A despeito do entendimento ali registrado, a Equipe ressalva que a avaliação deve
sempre buscar o preço justo, conforme preceituado no art. 5 0 da Lei n° 8.629/93 e que, em termos de
mercado, o preço do imóvel toma-se efetivamente depreciado quando de sua ocupação por posseiros,
notadamente quando se tratar de grande área. Tal depreciação ocorre independentemente de o
proprietário haver adotado medidas judiciais ou não. Portanto, a Equipe conclui que a ausência dessa
redução na avaliação do imóvel pelo INCRA resulta num preço injusto ao Erário, por ser acima
daquele ofertado em condições reais de mercado.
2.2.8 - Custo de Obtenção de Terras para Assentamento de Trabalhadores Rurais
O componente mais significativo na estrutura de custos da Reforma Agrária é a obtenção de
terras para o assentamento de trabalhadores rurais.
(...)
Tamanho impacto deve-se, basicamente, ao produto do volume de áreas obtidas pelos
respectivos custos (VTN + benfeitorias) por hectare. O primeiro componente representa acréscimo
direto na capacidade de assentamento. Já o custo por hectare pode apresentar níveis de variação
geradores de acentuado impacto no custo total da Reforma Agrária. Pode-se notar, assim, que à
medida que o INCRA minimize os custos unitários de obtenção de áreas para a Reforma Agrária, a
mesma, como um todo, tornar-se-á menos onerosa para a sociedade.
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(...)
2.2.8.2

Valor da Terra Nua -VTN elevado (tópicos 01 e 02 da Tabela I do item 2.2.4

retro)
Por ocasião da auditoria no INCRA/Sede, foram selecionados os processos cujos VTN por
hectare superaram em 30% a média da microrregião ou do município, calculada com base em
relatório (com 1.124 processos) de TDA emitidos pelo INCRA, abrangendo o período de 1994 ao
primeiro trimestre de 1997. Passamos, então, à análise da amostra obtida, onde consideramos
significativos, com margem de segurança, apenas os casos em que o VTN/ha efetivamente pago
tenha ultrapassado, em cerca de 100%, o parâmetro adotado (valores médios, relativos ao 2°
semestre de 1996, encontrados, por microrregião homogênea, na pesquisa de preços de terra de
que trata o TC n° 009.860/97 -5, volume W). A larga margem de segurança arbitrada teve por
objetivo considerar que um determinado imóvel possa valer mais do que a média adotada
como parâmetro, ante a possibilidade de o mesmo possuir solo de excelente qualidade e/ou
localização privilegiada (proximidade de rios, lagos, grande centros urbanos, etc.), dentre outros
fatores. Registre-se, ainda, que o critério adotado tomou por base sempre o maior valor
encontrado no município ou microrregião, conforme o caso.
Entre os processos analisados, foram detectados 23 (vinte e três) casos de avaliações acima da
média local/regional, distribuídos pelas cinco regiões do País.
(...)
Tal nível de distorções revela que o processo de avaliação de imóveis rurais por parte do INCRA
é passível de uma ou mais das seguintes falhas/irregularidades:
falha metodológica (situações reais que não se adequam ao método de avaliação utilizado,
p.ex.: utilização de propriedades não homogêneas à avalianda como padrão de preço, caso ocorrido no
processo SP/02, tabela da página anterior);
ausência de valores limites a serem obedecidos nas avaliações, estabelecidos pelo INCRASede, em nível nacional e/ou regional, com destaque para os seguintes quesitos: VTN/ha,
relação custo de benfeitoriasNTN, custo total por família e área por família;
incompatibilidade entre os critérios de avaliação adotados pelo INCRA e aqueles utilizados
pelos peritos judiciais, gerando grandes disparidades entre os valores finais encontrados. Problema
corrigido, em parte, pela Medida Provisória n° 1.577, de 11/06/97, conforme comentado no item 2.2.7
retro deste relatório; e
eventual ocorrência de má-fé nas avaliações. Situação também atenuada pela retrocitada MP.
Outro aspecto a ser considerado quanto a esse tópico diz respeito ao grande incremento que os
preços dos imóveis desapropriados vêm sofrendo por conta das decisões judiciais. Nessa situação
enquadraram-se 13 (treze) processos da amostra analisada (tópico 2 da Tabela I do item 2.2.4),
sendo que em apenas um caso (PR/02) o preço final arbitrado pela Justiça não ultrapassou a média
regional adotada como parâmetro (TC n° 009.860/97-5, volume VI). A partir da análise dos processos
registrados no Anexo 11, verificou-se que, em 11 deles (destacados em negrito na Tabela III retro),
houve uma variação de 340% a 109.904% entre os valores decorrentes de decisão judicial e aqueles
calculados inicialmente pelo INCRA, ficando a correspondente média em 40.165,30%. Cabe
salientar que o prazo médio de tramitação desses processos (período entre a avaliação realizada pelo
INCRA e a data de imissão dos TDA após o trânsito em julgado) girou em torno de 8,4 anos, fato
que possibilitou elevada incidência de juros compensatórios sobre o valor principal da ação arbitrado
pela Justiça. Essa questão encontra-se analisada com mais profundidade no item 2.2.13, adiante.
(...)
2.2.8.3
Custos de Benfeitorias
2.2.8.3.1 Benfeitorias de valor elevado
Foi constatada, em 61 processos da amostra, a ocorrência de valores de benfeitorias próximos ou
superiores a 100% ao Valor da Terra Nua - VTN. Sobre esse fato, é necessário destacar as seguintes
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desvantagens da aquisição de benfeitorias com valores elevados nas obtenções de terras para fins de
Reforma Agrária:
requer indenização em dinheiro, gerando maior impacto financeiro no INCRA do que a
obtenção de terra nua (indenizada a prazo, com carência mínima de dois anos, em Títulos da Dívida
Agrária - TDA);
risco de inutilização ou de má utilização pelos assentados, devido à falta de preparo técnico
para a correta exploração da benfeitoria e/ou de vocação cultural para a modalidade de exploração;
restringe o grau de liberdade na elaboração do projeto de assentamento, pois direciona o tipo
de exploração econômica da área para assentamento;
no caso de obras de infra-estrutura, a construção das mesmas, a posteriori, permitiria um
melhor planejamento do projeto de assentamento, bem como a possibilidade de fazê-la mediante
financiamentos junto a instituições internacionais de fomento; e
eleva significativamente o valor das parcelas a ser ressarcido ao INCRA pelos assentados,
criando dificuldade para a futura titulação das parcelas, ante a falta de capacidade de pagamento das
mesmas pelos beneficiados.
(...)
2.2.8.3.2 Valor elevado de pastagens no total de benfeitorias
Em 15 processos analisados foi constatada a aquisição de pastagens em proporção próxima ou
superior a 70% do total de benfeitorias indenizáveis. Sobreleva dizer que se trata de um bem de baixo
potencial de utilização pelos assentados, pois, conforme consta no Relatório Final do I Censo da
Reforma Agrária do Brasil (Tabela 1.11 do Volume VII), somente 2,79% dos beneficiários têm a
pecuária como atividade principal, ao passo que 78,72% são agricultores/camponeses. Além disso, o
referido Censo indica, às fls. 61 do Volume 'VII, que os pequenos animais domésticos - cuja criação
não requer grandes pastagens - é que predominam nos assentamentos, "com destaque relativo, a
nível nacional, além das aves, para os ovinos e caprinos, em quantidade um pouco menor para suínos e
bovinos". Portanto, a aquisição de expressivas áreas de pastagens, ainda que avaliadas criteriosamente,
parece representar procedimento de baixa economicidade, com reflexos negativos na relação
custo/beneficio da Reforma Agrária.
(...)
2.2.10 Processos contendo Pareceres Contrários à Obtenção Total ou Parcial da Área
Da análise dos processos ocorrida na Sede do INCRA, foi possível constatar a existência de 10
casos em que pareceres da área técnica da Autarquia, restritivos quanto à obtenção do imóvel, não
foram acatados pelas instâncias superiores da aludida Entidade, levando-se a efeito a
desapropriação/aquisição da área total (...).
Como se pode comprovar (...), não vêm sendo devidamente respeitados os pareceres da área
técnica do INCRA, notadamente aqueles oriundos das Superintendências Regionais. Tal fato admite, a
princípio, duas hipóteses:
- os pareceres das Superintendências Regionais careceram de valor técnico; ou
- os atos de gestão foram danosos aos interesses da reforma agrária, pois a Diretoria de Recursos
Fundiários decidiu pela desapropriação/aquisição total de imóveis ao arrepio de pareceres lavrados por
técnicos especializados, que bem conheciam a realidade daquelas áreas (as Comissões de Vistoria e
Avaliação visitam o imóvel antes de emitir seus pareceres, bem como atuam profissionalmente na
região).
(...)
2.2.11 Falhas Administrativas, gerando prejuízos na esfera Administrativa e/ou Judicial
Quando da auditoria realizada junto à SR/INCRA/SP, verificou-se a ocorrência de falhas na
instrução ou acompanhamento de processos de obtenção de terras, que ensejaram prejuízos
administrativos e/ou judiciais à Autarquia.
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Tais casos encontram-se devidamente ilustrados nas informações constantes no relatório parcial
de auditoria, referente ao Estado de São Paulo (...).
(...)
No primeiro processo, a ausência de contestação judicial pode revelar desídia por parte de
procuradores da Autarquia, além de representar um aumento indevido no custo final da
desapropriação, pois nas lides desse gênero o particular pleiteia a elevação do valor da indenização
que lhe cabe.
No segundo caso, houve um erro durante o processo de discriminação de áreas devolutas, no
qual foram incorporadas, indevidamente ao patrimônio do INCRA, terras de particulares. Estando a
área já indisponível aos ex-proprietários, estes requereram indenização junto à Autarquia, cujo
pagamento elevaria substancialmente os custos de obtenção daquelas terras.
No último registro (PR/04), a decisão pela nulidade do aludido decreto, por parte do STF,
enquadra-se na mesma situação descrita acima para o Projeto de Assentamento Timboré, pelo que nos
abstemos de tecer comentários adicionais.
2.2.12 Projetos Técnicos
A Equipe responsável pelos trabalhos de auditoria na Superintendência do INCRA no Estado de
São Paulo constatou a existência dos chamados Projetos Técnicos, previstos no art. 7 0 , da Lei n°
8.629/93, encerrando a provável intenção, por parte dos proprietários, de impedir o processo de
desapropriação. Transcrevemos abaixo, in verbis, o retrocitado artigo:
"Art. 7° Não será passível de desapropriação, para fins de reforma agrária, o imóvel que
comprove estar sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes requisitos:
I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado;
II- esteja cumprindo o cronograma fisico-financeiro originalmente previsto, não admitidas
prorrogações dos prazos;
111-preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do imóvel seja
efetivamente utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais e 5 (cinco) anos para as
culturas permanentes;
IV- haja sido registrado no órgão competente no mínimo 6 (seis) meses antes do decreto
declaratório de interesse social ".
A existência desse dispositivo causou margem a possíveis empeços à condução normal dos
processos de desapropriação, conforme descrito a seguir.
De início, foi possível constatar, junto à SR/SP, que havia dúvidas quanto à Instituição que seria
responsável pelo registro previsto no inciso IV da referida Lei, uma vez que a expressão "órgão
competente" deixava margem para tanto. Na prática, tanto o CREA quanto o INCRA poderiam
reivindicar tal atribuição.
Também o prazo ali previsto para registro, 6 (seis meses) antes do decreto declaratório de
interesse social, propiciava ao titular do imóvel a ser desapropriado a formulação de processo
prevendo a implantação de projeto técnico na área, tendo como único objetivo fugir à ação
desapropriatória imposta pelo INCRA. A hipótese de ocorrer tal situação, encontrava amparo na
possibilidade de haver um interregno superior a 6 (seis) meses entre a data da vistoria preliminar e a
edição do respectivo decreto declaratório de interesse social.
Tal situação foi devidamente saneada com o advento da Medida Provisória n° 1.577, de 11 de
junho de 1997, republicada no DOU de 12.06.97, que, entre outros comandos, definiu que:
o fato que resguarda a propriedade da desapropriação passa a ser a aprovação do projeto
técnico pelo órgão competente e não mais o seu simples registro;
a referida aprovação cabe a órgão da esfera federal, ou seja, excluindo o CREA daquela
competência e definindo o INCRA como instituição competente; e
a aprovação do projeto deve ocorrer em, no mínimo, 6 (seis) meses antes da comunicação da
vistoria preliminar, em substituição à definição anterior, que contava o mesmo prazo a partir da edição
min-ag/00304797
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do decreto declaratório de interesse social, evitando, assim, que, ao saber do interesse público na
desapropriação, o proprietário elaborasse projeto daquela espécie, no intuito de frustrar a ação
desapropriatória.
(...)
Diante dessa alteração legal, que promoveu ajustes nas normas que regem a questão em tela,
entendemos suficiente determinar à Autarquia que informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa
dias) sobre a efetividade da adoção dessa MP, no sentido de frustrar eventuais criações de projetos
daqueljatuza que tenham por objetivo prejudicar as ações de Reforma Agrária.
.2.13 - Fase Judicial - (Decisão Judicial, Condenação a Indenizações Elevadas e Reversão de
DeCiõ-es-inediante Ação Rescisória)
Durante o curso da presente auditoria, esta Equipe buscou analisar (mediante verificação dos
processos referentes à amostra citada no item 2.2.4 deste Relatório) o impacto promovido pelas
decisões judiciais nos processos de obtenção de áreas. Da referida análise, entendemos oportuno
registrar o que se segue.
O § 2° do art. 12 da Lei n° 8.629/93 alterado pela Medida Provisória n° 1.577/97 reza que:
"Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação
natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel"
(grifo nosso).
O método de avaliação adotado pelo INCRA, com base na Lei n° 8.629/93 e na IN/INCRA n°
08/93, engloba a cobertura floristica no Valor da Terra Nua - VTN. Por outro lado, freqüentes decisões
do Poder Judiciário, embasadas em laudos de seus peritos avaliadores, incrementaram as avaliações
feitas pela Entidade Autárquica, somando à parte o valor da cobertura floristica. Em alguns casos,
inclusive, decidiu-se judicialmente que a cobertura floristica deveria ser indenizada em dinheiro, dado
seu potencial econômico de exploração. Dessa divergência de metodologia vêm resultando impasses
judiciais prolongados que, via de regra, culminam com vultosas indenizações contra a Autarquia,
acrescidas de juros compensatórios e de mora, conforme verificado no item 2.2.8.2 deste Relatório.
Diante desse fato, bem como da existência de outras causas, abaixo elencadas, em que a
Autarquia é condenada a pagar indenizações cujos valores superam largamente o preço de mercado do
imóvel desapropriado, o INCRA vem buscando mecanismos que permitam a reforma de decisões
judiciais relativas às desapropriações de terras. Esses elevados valores resultam, como pudemos
observar da amostra de processos analisada, de três fatores básicos:
avaliação feita por perito judicial resultando em somas significativamente superiores, em
termos reais, àquelas obtidas pelos avaliadores do INCRA. Tal fato ocorre em virtude de diferenças
metodológicas de avaliação;
inclusão do índice de 70,28%, relativo ao expurgo inflacionário ocorrido no Plano Collor
(jan189), para correção monetária das indenizações em TDA, com base na jurisprudência emanada do
Superior Tribunal de Justiça para casos dessa espécie; e
elevada incidência de juros compensatórios (12%) e moratórios sobre o montante das
indenizações devidas pelo INCRA.
Quanto à divergência nos resultados das avaliações de que trata a alínea "a" supra, ressaltamos
que tal aspecto já foi abordado no item 2.2.8.2 deste Relatório, onde se concluiu que o problema foi
minimizado com o advento da MP n° 1.577/97, a qual deu nova redação ao art. 12 da Lei n° 8.629/93,
que trata de critérios da avaliação em comento.
Relativamente ao índice de 70,28% aplicado sobre as indenizações de desapropriações
anteriores a janeiro/89, trata-se de jurisprudência pacifica do STJ para os casos dessa natureza, pouco
se podendo fazer para impedir o uso dessa correção.
Em relação aos juros compensatórios, vale assinalar que a multicitada MP n° 1.577/97 reduziu os
mesmos de 12% para 6% ao ano, os quais passam a incidir não mais sobre o valor total, mas apenas
sobre a diferença eventualmente apurada. Além disso, o mesmo instrumento legal conferiu ao INCRA
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o direito de propor ação rescisória, quando a Autarquia for condenada ao pagamento de indenização
"flagrantemente superior ao preço de mercado do bem desapropriado". Tais alterações encontram-se
registradas nos arts. 3 0 e 4° da aludida Medida Provisória, conforme podemos verificar da transcrição
abaixo, verbo ad verbum:
"Art.3° No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios
de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão da
posse.
Art. 4 0 O direito de propor ação rescisória por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Municípios, bem como das Autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se em
quatro anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do Código de Processo Civil, será
cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente
superior ao preço de mercado do bem desapropriado".
Contudo, cabe registrar que uma das dificuldades enfrentadas pela Procuradoria do INCRA, nas
lides de desapropriação, é a freqüente prevalência, nas posições do Judiciário, dos princípios do
Direito Civil - valorizando a propriedade individual e o direito subjetivo do expropriado - em
detrimento do enfoque social emanado pelos ordenamentos jurídicos que regem a reforma agrária. Tal
fato foi constatado mediante análise de arrazoados da Procuradoria do INCRA em contestações
judiciais nos processos de desapropriação, e confirmado pelo Procurador-Geral da Autarquia, por
intermédio de entrevista com esta Equipe.
Com o fito de minimizar esse impasse, a Procuradoria Geral informou a esta Equipe que vem
envidando esforços visando estreitar o relacionamento com os órgãos judiciais nos Estados, por
intermédio das Procuradorias Regionais. Tal ação intenta divulgar, junto ao Poder Judiciário, a
importância do enfoque social que os contenciosos da reforma agrária requerem.
(...)
2.3 - ASSENTAMENTO
(...)

2.3.1 - Quantidade de Famílias Acampadas/Assentadas e de Projetos de Assentamento Existentes
A Tabela I a seguir constitui-se numa tentativa de identificação dos números mais próximos da
realidade, no tocante ao volume total de assentados existentes no Brasil, cruzando dados do INCRA
com os obtidos pelo I Censo da Reforma Agrária (Volume VII). Para tanto, foram extraídas
informações de planilha daquela Autarquia denominada "Projetos em Execução até 02/05/97", na
qual estão inclusos os Projetos de Assentamento - PA e de Colonização - PC, totalizando 331.740
famílias assentadas. Excluindo os PC, chegamos ao total de 254.173 beneficiários em PA espalhados
nos diversos Estados, conforme ilustrado abaixo.
Resultados do I Censo da Reforma Agrária x Dados do INCRA
UNIDADE
DA
FEDERAÇÃO

BENEFICIAMOS
RECENSEADOS
(posição até 31/10/96)

BENEFICIÁRIOS
ESTIMADOS
(posição até 31/10/96)

7.368
5.261

8.473,20
7.101,35

17..458

1.968,30

PA

21.308

29.831,20

RR

3.074

4.611,00

AC
AM
AP
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UNIDADE
DA
FEDERAÇÃO
RO
TO
NORTE

BENEFICIÁRIOS
RECENSEADOS
(Posição até 31/10/96)

BENEFICIÁRIOS
ESTIMADOS
(posição até 31/10/96)

BENEFICIÁRIOS
INCRA
'osi ão até 02/05/97

12.016
5.599

15.620,80
6.718,80

18.708
8.777

56.084

74.325,65

103.982

AL
BA

1.607
8.787

1.767,70

CE
MA
PB

9.250
27.455
3.716

10.544,40
10.452,50

1.899
15.709
11.262

PE
PI
RN

3.369
3.569
4.124
1.523

32.946,00
4.273,40
3.874,35
4.282,80
4.371,44
1.553,46

33.903
4.329
3.949
6.160
5.630
2.141

63.400

74.066,05

84.982

542
2.793
2.614

934

3.597

758,80
3.211,95
3.006,10
3.776,85

4.156
2.330
2.348

- 4:46

10.753,70

9.768

RS
SC
SUL

4.896
2.604
2.756

5.875,20
2.864,40
3.031,60

4.841
2.964
3.447

10.256

11.771,20

11.252

GO
MS
MT

2.580
5.941
13.749

2.967,00
7.129,20
18.561,15

9.067
5.845
29.277

CENTROESTE

22.270

28.657,35

44.189

161.556

199.573,95

254.173

SE
NORDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUDESTE
PR

TOTAL

Quanto aos dados da Tabela I, importa registrar que o montante de famílias em projetos de
assentamento não corresponde à realidade, pois o levantamento do Censo comprova que apenas 8%
dos Projetos de Colonização possuem ocupantes. Outra consideração relevante é que o levantamento
censitário apenas incluiu as famílias assentadas até 31/10/96, excluindo um grande número de projetos
criados a partir dessa data. Outrossim, cabe destacar que a estimativa do número de famílias não
alcançadas pelo Censo, devido às dificuldades operacionais encontradas pelos recenseadores (chuvas e
más condições de acesso aos assentamentos), baseou-se em informações colhidas junto aos próprios
assentados e às Superintendências Regionais do INCRA.
Na tentativa de estimar o número de famílias que provavelmente estão assentadas, mas não
foram encontradas pelo entrevistador, os responsáveis pelo Censo estabeleceram um percentual para
cada Estado, sempre a partir de informações do supervisor e de análises sobre cada caso de projetos e
famílias não localizadas.
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Dessa forma, cerca de 200.000 famílias foram contabilizadas pelo Censo em projetos de reforma
agrária criados até 31 de outubro de 1996. Segundo esse resultado, o INCRA superestimou o número
total de assentados em aproximadamente 27%. Todavia, tal percentual na realidade deve ser um pouco
menor, haja vista que vários projetos foram criados a partir daquela data até o dia 02/05/97.
Outro fator importante, que interfere na discrepância entre o número total de assentados
levantados pelo I Censo da Reforma Agrária e os dados do INCRA, é a existência de reconcentração
de lotes nas áreas de assentamento, principalmente nos projetos mais antigos, o que provoca a
existência de um único beneficiário para vários lotes. Tal situação foi, também, constatada pela
Equipe de auditoria durante as visitas aos PA do Estado do Pará, merecendo, dessa forma, maiores
detalhes, os quais serão abordados oportunamente neste Relatório.
Com base nos dados obtidos pelo I Censo da Reforma Agrária, bem assim nas constatações desta
Equipe durante os trabalhos de auditoria realizados nas Superintendências e na Sede do INCRA,
depreendemos que o controle das informações pertinentes ao quantitativo de beneficiários exercido
pela aludida Autarquia é bastante deficiente, porquanto as referidas informações não passam por uma
rotina de atualização e consolidação a nível nacional. Por exemplo, a capacidade de famílias a serem
assentadas, estabelecida na portaria de criação do projeto, não corresponde à realidade encontrada na
área. Isso se deve ao fato de o INCRA não ter um sistema informatizado totalmente implantado e
interligado via rede de microcomputadores, capaz de acessar uma base de dados atualizada sobre todos
os assentamentos de reforma agrária. Tal sistema, dentre outras atribuições, deveria ser responsável
pelo controle das famílias que efetivamente foram assentadas e aquelas que saíram dos lotes nos
períodos seguintes à implantação do projeto, conforme abordaremos no tópico específico ao SIPRA.
Como mencionamos na Visão Geral deste Relatório, o Programa de Governo "Mãos- à-Obra
Brasil" estabeleceu como meta o assentamento de 280.000 famílias no período 95 a 98, com a fixação
de metas progressivas, a saber: 40.000 famílias em 95, 60.000 em 96, 80.000 em 97 e 100.000 em
1998. No tocante ao exercício de 1996, cabe ressaltar que, segundo informações da Diretoria de
Assentamento, ultrapassou-se o objetivo estabelecido chegando a 103%, tendo sido assentadas no País
62.044 famílias, distribuídas pelas Unidades da Federação (...).
Outrossim, podemos inferir (...) que as metas estaduais foram, em sua grande maioria, cumpridas
em consonância com o planejamento do INCRA, com exceção de alguns Estados como Tocantins,
Bailia, Pernambuco, São Paulo e Paraná. Em compensação, Piauí, Amazonas e Pará ultrapassaram de
forma significativa as metas previstas; sobretudo esta última Unidade da Federação, que atingiu 185%
do planejado, tendo em vista, principalmente, a enorme capacidade para o assentamento de famílias
existente nos projetos já criados nesse Estado (...).
(...)
De semelhante modo, no cumprimento da meta de 1995 (40.000 famílias), ocorreu uma massiva
concentração de novos beneficiários no Norte e Nordeste do País, correspondendo a
aproximadamente 68% do total de famílias assentadas naquele exercício - 42.912. Outrossim, vale
destacar que o Estado do Mato Grosso assentou 9.098 trabalhadores rurais, ou seja, 21% desse
montante.
(...)
2.3.6 Custo de Assentamento por Família
Como subsídio à análise da relação custo/benefício da reforma agrária, buscou-se calcular o
custo médio de assentamento por família, atualizado para março/1997, obtendo-se o valor de R$
43.000,91.
Visando aferir o grau de confiabilidade do valor encontrado, procedemos a sua comparação com
os dados oriundos de outras duas fontes, conforme registrado na tabela abaixo:
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FONTE

Equipe
Auditoria

de

INCRA

Presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Luiz
Hafers.

CUSTO POR
FAMÍLIA (R$)

ANO

OBSERVAÇÕES

43.000,91

1997

Dado obtido pela soma do custo médio nacional de
obtenção de terras e benfeitorias por família (gráfico I,
item 2.2.8.4, retro) com o custo médio nacional de
implantação de infra-estrutura, serviços e de créditos
específicos por família (fonte INCRA - Internet, "home
page" do MST) - base 1995 - atualizado para maio/97,
com base na variação da UF1R (aplicação da alíquota de
1,28990 - jun/95 a mai/97).

30.859,60

39.805,80

1995
1997

Informação colhida na Internet, "home page" do MST.
Valor atualizado para maio/97, com base na variação da
UFIR (aliquota de 1,28990 - jun/95 a mai/97).

40.000,00

1996

Informação publicada na matéria "Perfil dos semterra" - "Folha de São Paulo", 30/06/96.

43.962,83

1997

Valor atualizado para maio/97, com base na variação da
UFIR (alíquota de 1,09907 - jun/96 a mai/97).

Pela análise da tabela acima, pode-se concluir que o valor encontrado por esta Equipe está em
conformidade com os demais, provenientes de outras fontes.
2.3.7
Relação Custo/Beneficio da Reforma Agrária no Brasil
No tocante à avaliação da relação custo/beneficio da reforma agrária no Brasil, insta dizer que
isso não pode ser feito de forma estritamente econômica, pois, como já dissemos na introdução ao
item 2.2, retro, os expressivos reflexos sociais almejados com essa reforma não podem ser reduzidos,
de forma confiável, a meras expressões numéricas. Ainda que os custos possam ser calculados com
relativa precisão, os benefícios resultantes se apresentam sob diversas formas, nem sempre
diretamente mensuráveis sob o ponto de vista monetário. Assim, entre os reflexos positivos da reforma
agrária, de expressão social e econômica, podem-se citar:
- fixação de famílias no meio rural, mediante acesso à terra, diminuindo o êxodo rural, com
reflexos positivos sobre a qualidade de vida nos grandes centros urbanos;
- geração de empregos e renda no campo;
- melhoria da qualidade de vida no meio rural, com redução da mortalidade infantil (melhor
qualidade de alimentação) e dos índices de analfabetismo (escolas como elemento de infra-estrutura
nos assentamentos);
- elevação dos níveis de associativismo rural, decorrente do agrupamento de produtores em
comunidades (assentamentos rurais), e conseqüente melhoria dos níveis tecnológicos, de crédito e de
produção/produtividade, haja vista que as associações têm mais condições de adquirir crédito,
equipamentos e insumos, bem como de contratar assistência técnica, se comparadas ao produtor
agindo de forma isolada;
- aumento da produtividade agrícola, notadamente quanto aos gêneros alimentícios de primeira
necessidade (milho, arroz, feijão, hortaliças etc.), tendo em vista que as pequenas propriedades são
exploradas com maior eficiência do que os grandes imóveis, em virtude do melhor grau de
aproveitamento da terra que a exploração familiar permite (estudo realizado pela FAO, em 1996,
denominado "Perfil da Agricultura Familiar no Brasil: Dossiês Estatísticos"); e
- reflexos diversos que os fatos acima produzem sobre a sociedade e o Estado (impacto redutor
nas taxas de inflação, em face do aumento da produção de gêneros alimentícios de primeira
necessidade, inclusive com efeitos positivos na balança comercial, e diminuição na demanda por
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gastos na área de saúde, segurança pública e infra-estrutura urbana provocada pela queda do êxodo
rural).
De fato, parte dos beneficios acima descritos foi confirmada nas visitas que fizemos aos 15
projetos de assentamento selecionados nas cinco Regiões do País. Apesar das deficiências apontadas
nos itens anteriores deste Relatório (insuficiência de créditos, de assistência técnica, infra-estrutura
etc.), pudemos constatar os seguintes fatos positivos:
- não foram encontrados sinais de subnutrição infantil;
- os assentados exploravam efetivamente a maior parte de suas parcelas, concentrando sua
produção em alimentos básicos (milho, arroz, feijão, hortaliças, etc);
- na maioria dos assentamentos visitados havia um excedente de produção comercializado na
região, gerando, assim, renda adicional às famílias;
• em quase todos os projetos foram encontradas associações ou cooperativas de assentados,
com notáveis efeitos benéficos sobre os níveis de produção e produtividade;
- parte dos assentamentos tinha bons reflexos sobre a economia local; e
- todas as famílias entrevistadas reconheceram estar em melhor condição sócio-econômica do
que antes do assentamento, guardando a intenção de permanecer e progredir dentro da comunidade de
assentados.
Tais constatações estão ratificadas no estudo da FAO ("Principais Indicadores SócioEconômicos dos Assentamentos de Reforma Agrária - dez11992 - Projeto BRA 87/022 FAO/MAARA) e nas informações obtidas pelo I Censo da Reforma Agrária no Brasil.
Dessa forma, ainda que os custos financeiros da reforma agrária não possam ser plenamente
ressarcidos ao INCRA, pelos assentados, diante dos argumentos e fatos retromencionados, os reflexos
positivos globais que tal investimento retorna à sociedade parecem justificá-lo.
Inobstante essas considerações, os resultados da presente auditoria apontam um significativo
potencial de redução nos custos da reforma agrária. Tal fato ganha relevância diante das constatações
feitas por esta Equipe, quanto à obtenção de áreas para fins de assentamento, onde ficou demonstrado
que a Autarquia vem, em vários casos, adquirindo terras mediante preços consideravelmente acima
daqueles praticados no mercado, o que se reflete diretamente no custo total por família. Esse assunto,
bem como as respectivas causas e medidas saneadoras, foi abordado no item 2.2.8 e subitens deste
Relatório. Cumpre dizer que, atualmente, a obtenção de terras e benfeitorias pelo INCRA representa
cerca de 42% do custo médio total de assentamento por família, a saber:
Obtenção de terras e Benfeitorias

R$ 18.147,25

(42%)

Infra-estrutura, serviços e créditos específicos (implantação
e produção)

R$ 24.853,66

(58%)

Total

R$ 43.000,91

(100%)

2.3.8 Ocorrências Consideradas Relevantes
(...)
a) deficiência do controle exercido pelo INCRA, no tocante às informações pertinentes ao
efetivo quantitativo de beneficiários da reforma agrária, haja vista que as aludidas informações não
passam por uma rotina de atualização e consolidação a nível nacional. Dessa forma, a capacidade de
famílias a serem assentadas, estabelecida nas Portarias de criação dos projetos, não corresponde, em
muitos casos, à realidade encontrada na área do PA, acarretando, por conseguinte, a incerteza quanto
ao real número de assentados no País. Essa ocorrência foi também verificada pelo I Censo de Reforma
Agrária do Brasil;
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divergências nas informações prestadas pelas Superintendências Regionais com os dados
repassados pela Diretoria de Assentamento (Sede), no que concerne ao total de beneficiários
contemplados em 1996, bem como às metas estaduais estabelecidas para os exercícios de 1996 e
1997. Tal constatação é conseqüência da baixa integração existente entre a Sede do INCRA e suas
Unidades Regionais, o que leva à incerteza quanto ao real número de famílias assentadas e à
elaboração de instrumentos de planejamento responsáveis pela prévia fixação de metas estaduais;
superestimação do número de famílias efetivamente assentadas no Estado de São Paulo no
exercício de 1996, posto que o INCRA computou também como "famílias assentadas" aquelas que se
encontravam acampadas dentro de parte das áreas referentes aos Acordos do Pontal do Paranapanema,
as quais, em sua maioria, dizem respeito a terras a discriminar ou em processo de discriminação, onde
o Estado de São Paulo, mediante o ajuizamento de ações reipersecutórias, vem conseguindo a tutela de
aproximadamente 30% das respectivas áreas. Conforme se depreende das informações prestadas pela
própria Superintendência, cerca de 1.500 beneficiários se encontram "assentados" em apenas 30% da
área, não possuindo, portanto, as respectivas parcelas definidas. Tal fato denota um número de
famílias assentadas bem abaixo da meta programada para 1996 (1.900 famílias), se considerarmos
como assentado somente o trabalhador rural cuja parcela já se encontre devidamente estabelecida;
existência de vários entraves para a realização da emancipação de diversos projetos de
assentamento em todo País, tais como: inexistência de normas atuais estipulando os procedimentos a
serem adotados e os valores das parcelas rurais a serem ressarcidos pelos beneficiários ao Tesouro
Nacional; resistência dos assentados à própria emancipação pela perda dos créditos subsidiados;
situação econômico-financeira desfavorável dos trabalhadores rurais, em face da impossibilidade de
arcar com o pagamento dos subsidiados créditos, juntamente com o custo da parcela rural; carência de
uma política-agrícola eficaz voltada para o pequeno agricultor; ausência de infra-estrutura básica nos
projetos de assentamento e, por fim, a própria política de reforma agrária, que ao priorizar as
desapropriações de terras, vem criando uma demanda de novos assentamentos em detrimento da
assistência e da implantação de infra-estrutura devidas àqueles já existentes, face à carência de
recursos para conciliar essas duas frentes de trabalho;
não implantação do SIPRA (Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária), que
apesar de ter sido idealizado e elaborado, em meados de 1994, como a solução para a ausência de
informações objetivas e atualizadas sobre os projetos de assentamento existentes e as famílias
assentadas pelo INCRA, vem sendo apenas parcialmente utilizado (somente alguns dos seus módulos
foram alimentados) e, mesmo assim, de forma incompleta e desatualizada, pois os projetos mais
antigos, ou melhor, aqueles já existentes à época da gênese do Sistema não foram cadastrados em sua
grande maioria. Assim sendo, a Autarquia desconhece a relação custo/beneficio de seus PA, bem
como não possui um instrumento eficaz de planejamento e controle, o qual entendemos ser de suma
importância à implementação da reforma agrária no País. Por conseguinte, o INCRA, até o momento,
não dispõe de um sistema informatizado interligado via rede de microcomputadores, capaz de acessar
uma base de dados atualizada a respeito dos processos de cadastramento e seleção de trabalhadores
rurais, além das informações relativas a todos os seus projetos de assentamento e respectivos
beneficiários;
descumprimento da Norma/SEASC n° 01/88, a qual dispõe sobre o processo de seleção de
candidatos para assentamento em áreas de reforma agrária, tendo em vista a constatação da adoção,
em várias Superintendências, de critérios próprios de eliminação e classificação de futuros assentados,
díspares daqueles estabelecidos na aludida norma, bem assim da falta de homologação da lista
definitiva de beneficiários pelo Superintendente;
g) constatação de reconcentração de lotes em alguns assentamentos, principalmente nos de
ocupação mais antiga, o que provoca a existência de um único beneficiário para vários lotes. Tal fato
foi também apurado pelo I Censo de Reforma Agrária do Brasil. Conforme afirmamos na alínea "e"
acima, não há qualquer sistema informatizado e em rede implantado até o momento, com vistas a
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evitar o assentamento de uma família que já tenha participado, no passado, de outro projeto. Esse tipo
de controle é imprescindível, na medida em que foi detectada, por esta Equipe de auditoria, a
existência de trabalhadores rurais que, tendo sido beneficiados em um assentamento, abandonaram-no,
inclusive mediante venda ilegal dos lotes, e foram incluídos, posteriormente, em Relação de
Beneficiários de outro PA. Vale ponderar que, consoante o item 3.3.4 da Norma/SEASC n° 01/88, esse
tipo de parceleiro deveria ser excluído do Programa Nacional de Reforma Agrária, o que não vem
acontecendo;
descumprimento efetivo do preconizado pela Norma/SEASC n° 07/88, a qual dispõe sobre a
obrigatoriedade de elaboração dos instrumentos de planejamento, sobretudo no que diz respeito ao
Programa de Ação Imediata - PM e ao Projeto Definitivo - PD. Averiguamos que as Superintendências
Regionais vêm, em regra geral, utilizando uma filosofia de trabalho alternativa, ou melhor,
instrumentos operacionais diversos e alheios àqueles previstos na legislação competente, alegando,
para tanto: a carência de recursos humanos e financeiros; a preocupação com o atingimento das metas
estabelecidas para o ano; e, principalmente, a complexidade e obsolescência do aludido dispositivo
legal;
ineficiência da assistência técnica governamental prestada aos projetos de assentamento
localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (que representam mais de 90% do total de
beneficiários do País), haja vista que a verificação in loco, efetuada pela Equipe de auditoria, foi
confirmada pelos dados apresentados no I Censo da Reforma Agrária. Conforme as informações do
Censo, a assistência técnica é considerada precária ou inexistente por 75,93%, 69,25% e 66,66% do
total de entrevistados nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, respectivamente. Tal fato
compromete a eficácia dos projetos de assentamento, permitindo, inclusive, graves danos ao meio
ambiente, sobretudo no Estado Pará, pela má utilização dos solos e das matas;
falta de um controle efetivo pelo INCRA na gestão dos recursos relativos aos créditos de
implantação, face à ausência de um sistema informatizado em rede nacional (alínea "e" supra), capaz
de fornecer dados confiáveis sobre a identificação de cada assentado contemplado e respectivos
valores repassados, bem assim de evitar a concessão de créditos a terceiros estranhos ao programa de
reforma agrária. Outrossim, faz-se mister a geração de relatórios que forneçam ao INCRA indicadores
pertinentes aos resultados alcançados em razão da utilização de tais recursos. Cabe assinalar, ainda,
que 'Os créditos de implantação estão sendo concedidos, em algumas Unidades da Federação, com
valores médios bem abaixo do teto estabelecido pela Portaria/INCRAJDP n° 02/96, como é o caso dos
Estados de São Paulo e do Pará, onde cada família assentada no exercício de 1996 percebeu, em
média, os montantes de apenas R$ 385,38 e R$ 450,42, respectivamente, ou seja, algo em torno de
13% da quantia limite de R$ 3.080,00 (R$ 340,00 - alimentação, R$ 740,00 - fomento e R$ 2.000,00 habitação), portanto muito aquém das necessidades dos beneficiários;
inexistência de controles internos específicos sobre a liberação e utilização dos créditos de
produção (PROCERA), tornando-se, assim, dificil aferir a identificação de cada assentado
contemplado com tais recursos e o correspondente montante repassado a nível de investimento e/ou
custeio, além da quantidade de beneficios recebida por cada parceleiro. Ademais, não há relatórios que
forneçam informações relativas ao acompanhamento e fiscalização do emprego desses recursos pelas
famílias assentadas. Conforme relatamos na alínea "d" acima, não existe uma política eficaz para a
emancipação de assentamentos, desse modo, os recursos do PROCERA vão se constituindo num
entrave para a emancipação de projetos, principalmente pelo fato de não haver limites de concessão
para tal crédito;
1) desamparo do INCRA aos projetos mais antigos, sobretudo aqueles enquadrados nas fases de
consolidação e emancipação, haja vista que a Autarquia vem concentrando esforços no cumprimento
das crescentes metas anuais de assentamento fixadas no Programa Federal "Mãos-à-Obra Brasil".
Dessa maneira, a conclusão das obras de infra-estrutura, imprescindíveis para a autogestão desses
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projetos, fica demasiadamente prejudicada, acarretando um número cada vez maior de PA sob a
dependência da Autarquia; e
m) desconhecimento pelo INCRA da relação custo/benefício de seus projetos de assentamento,
posto que, não dispõe de estimativas precisas acerca da renda média familiar dos beneficiários da
reforma agrária, tampouco de dados exatos e aglutinados sobre o total de recursos dispensados
necessário para o assentamento de cada família (custo da terra, benfeitorias, créditos de implantação e
produção, infra-estrutura, etc.).
(...)
3. CONCLUSÃO
Segundo consta no art. 1°, § 1°, da Lei n° 4.504/64 (Estatuto da Terra): "Considera-se Reforma
Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante
modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao
aumento da produtividade". Destarte, o presente trabalho buscou avaliar a relação custo/beneficio do
atual Programa de Governo para Reforma Agrária, denominado "Mãos-à-Obra Brasil", bem como
identificar eventuais falhas na operacionalização das etapas que o compõem: cadastramento de áreas e
posterior fiscalização, obtenção de terras e assentamento de trabalhadores rurais, incluindo-se, aí, a
concessão de créditos, voltados para a implantação e consolidação dos projetos de assentamento, bem
como a assistência técnica prestada e a infra-estrutura efetivamente oferecida pelas três esferas de
governo.
Com a elaboração deste Trabalho foi possível constatar que, embora os problemas relativos à
reforma agrária tenham sido abordados no País, por vários governos, somente a partir do início da
década atual, com base na Constituição de 1988 e no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), esse tema vem
adquirindo maior ênfase. Nesse contexto, cumpre salientar, ainda, a importância do papel exercido
pelos movimentos sociais (MST, Pastoral da Terra, Sindicatos de Trabalhadores Rurais) no
direcionamento da ação governamental à questão agrária.
Conforme se depreende dos relatos constantes nos presentes autos, a estrutura fundiária
brasileira apresenta elevados índices de concentração de áreas, onde apenas 2,8% dos proprietários de
imóveis rurais com registro no cadastro do INCRA detêm mais de 50% do território rural nacional. Foi
possível constatar que essa situação ganha maior relevância se somarmos às grandes propriedades as
áreas de médio porte, o que eleva para 70% as áreas sob domínio de apenas 10% dos titulares de terras
do País. Nesse sentido, o Atlas Fundiário Brasileiro, elaborado pelo INCRA em agosto de 1996,
registra que a concentração de áreas no País se situa entre as mais altas do mundo. E, conforme se
verifica da leitura deste Relatório, somente a utilização, em larga escala, do instrumento de
desapropriação, aliado à aceleração do processo de discriminação de áreas, para fins de arrecadação
das terras devolutas, e ao uso eficaz da nova Lei do Imposto Territorial Rural, é capaz de alterar
significativamente essa realidade.
De fato, constatou-se que, atualmente, a utilização do instrumento de desapropriação pelo
INCRA tem sido priorizada em relação às obtenções de áreas mediante compra. Contudo, alguns
aspectos denotaram falha na operacionalização da reforma agrária por parte daquela Autarquia,
conforme comentaremos nos parágrafos seguintes.
Verificamos que o cadastro, por ser declaratório, não dispõe de meios coercitivos para
comprovação dos dados apresentados. Ademais, por carecer de fiscalização rigorosa por parte do
INCRA, o mesmo se constitui em instrumento de baixa eficácia. Tal situação tem prejudicado
sobremaneira o processo de identificação e de eleição das áreas a serem desapropriadas, gerando
reflexos negativos no planejamento e na atuação da Autarquia no seu oficio de promover a reforma
agrária. Nesse sentido, foi possível detectar duplicidade de esforços e baixa efetividade, ante a falta de
cruzamento de dados, em relação aos cadastros existentes na Administração Pública, relativos a áreas
rurais, a exemplo do cadastro do ITR, na Secretaria da Receita Federal, e do cadastro existente no
IBAMA. Na prática, o que se verifica, é que a eleição das áreas a serem adquiridas se dá por
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intermédio dos movimentos sociais que se antecipam à ação do INCRA. Esse quadro, como
constatado por esta Equipe de auditoria, tem culminado com a ocorrência de graves conflitos e/ou
tensão social no campo.
Ainda, no que concerne ao cadastro rural, cumpre registrar, também, as conseqüências da
desatualização do tamanho do módulo fiscal e dos índices de rendimento para os produtos vegetais e
de lotação por zona pecuária. Enquanto estes índices têm por finalidade classificar os imóveis rurais
segundo sua produção (produtivo ou improdutivo), o tamanho do módulo visa a classificá-los de
acordo com as dimensões existentes (pequena, média ou grande propriedade). Assim, verifica-se que a
desatualização desses parâmetros implica uma classificação injusta dos imóveis rurais, excluindo do
processo de desapropriação algumas áreas que, na realidade, são de grande porte e/ou se encontram
com nível de exploração abaixo daquele atualmente requerido no meio rural.
Quanto às obtenções de áreas mediante desapropriação ou aquisição por meio de compra,
constatamos que, em ambos os casos, ocorreu, com alguma freqüência, a sobrevalorização de áreas e
de benfeitorias, gerando pagamentos fora da realidade de mercado, bem como obtenções de terras sem
critérios técnicos que as justificassem. Tais fatos podem ser atribuídos, em parte, à busca constante
do INCRA em atingir, a qualquer custo, a meta de assentamento prevista anualmente.
Foi possível apurar, também, falhas na coordenação e sistematização, por parte da Sede da
Autarquia, dos procedimentos adotados pelas Superintendências Regionais do INCRA para os
processos de obtenção de terras. Essa impropriedade, consoante se verifica nos autos, influencia, de
modo expressivo, os prazos de tramitação daqueles processos. Entretanto, pode-se atribuir ao Poder
Judiciário parte significativa da responsabilidade pela morosidade na tramitação desses autos, bem
como da ocorrência de pagamentos de áreas acima da realidade de mercado, citada no parágrafo
anterior.
Relativamente à política de assentamento de trabalhadores rurais, o atual Programa de Governo,
denominado "Mãos-à-Obra Brasil", estabelece a meta progressiva de assentamento de 280.000
famílias, para o período 1995/98, com média de 70.000 famílias/ano, contrapondo-se à média de
14.000 famílias/ano assentadas no período de 1985 a 1994. Conforme foi apurado por esta Equipe, a
meta vem sendo atingida, se considerarmos como assentado o cliente da reforma agrária que esteja, no
mínimo, registrado em Relação de Beneficiários elaborada pela Autarquia. Contudo, cumpre salientar
que não existe consenso entre o número de assentados divulgados pelo INCRA, pela CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e pelos movimentos sociais, ante a
divergência, entre essas entidades, quanto à definição das condições que indicam o que é um
beneficiário da reforma agrária.
No que respeita ao controle exercido pela Autarquia, esta Equipe verificou que a insuficiência de
relatórios gerenciais dentro do INCRA se constitui em regra, situação que abrange todas as Diretorias
relacionadas à área-fim. No âmbito da Diretoria de Assentamento essa falha tem ocasionado
significativo descontrole sobre o número de assentados no País, bem como das condições sócioeconômicas encontradas nos projetos de assentamento sob a responsabilidade da Autarquia. Embora a
aludida Diretoria e respectivas Divisões de Assentamento localizadas nas Superintendências Regionais
do INCRA disponham de recursos humanos, em grande parte capacitados para exercer essa atribuição,
bem como de equipamentos de informática em quantidade considerada razoável por esta Equipe,
verificou-se que o sistema desenvolvido para o acompanhamento e controle dos projetos de
assentamento, denominado SIPRA, não está interligado em rede, encontrando-se subutilizado. Tal fato
prejudica a eficácia daquela Diretoria na sua atribuição de acompanhar e controlar os projetos de
assentamento por ela implantados. A título de exemplificação, podem-se citar, como conseqüências
advindas da situação ora apontada, as seguintes possibilidades: aquisição, por um mesmo assentado,
de mais de uma parcela, localizadas em projetos de assentamento distintos; e fraude na concessão de
créditos específicos para reforma agrária. Corroborando essa conclusão, tem-se que o I Censo para
Reforma Agrária do Brasil (Volume VII), realizado entre dezembro/1996 e janeiro/1997, encontrou
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dados divergentes dos existentes na Autarquia. Por oportuno, cabe registrar que as conclusões
apresentadas neste parágrafo não ficam invalidadas pela ressalva existente no relatório do citado
Censo, quanto à falta de precisão das informações por ele fornecidas.
Do presente trabalho, pôde-se concluir, também, que a reforma agrária, nos moldes em que se
realiza, vem conseguindo fixar o trabalhador rural no campo, havendo baixos níveis de evasão de
assentados e de reaglutinação de parcelas. Como primeiro fator estimulante dessa fixação, tem-se que,
por ocasião do assentamento, logo de início aliviam-se os problemas sociais relativos à fome e à
habitação, devido à rápida concessão de créditos de alimentação. Além disso, observou-se que esses
trabalhadores se encontram em situação vantajosa, se comparados aos demais, não amparados por esse
Programa de Governo, pois somente os primeiros têm direito aos créditos subsidiados para
investimento e custeio da produção, concedidos pelo INCRA. Por outro lado, há que se
considerar a existência de fatores que prejudicam o sucesso dos assentamentos. O crédito destinado a
custeio tem chegado aos assentados fora da época de plantio, contribuindo para o endividamento
desses trabalhadores junto à rede bancária, posto que isso prejudica o êxito da produção. Ademais,
com raras exceções, verificou-se que a assistência técnica, quando existente, é prestada pelo INCRA,
ou por outra entidade governamental, porém de forma bastante precária (informação confirmada pelo
multicitado censo). Isso se reflete negativamente na eficiência de exploração das áreas, podendo
comprometer o sucesso do assentamento, pois o assentado pode incorrer em erros que tenham
por conseqüência o abandono de sua parcela no respectivo projeto. Cumpre destacar que o INCRA
vem adotando medidas paliativas para contornar essa deficiência, mediante a implantação de projetos
alternativos de assistência técnica (Lumiar e Roda Viva). Entretanto, não foi possível avaliar o
resultado desses projetos, tendo em vista a sua recente implantação.
Outro fator de considerável relevância para o sucesso dos projetos de assentamento, diz respeito
à implantação e manutenção de infra-estrutura para produção e seu posterior escoamento. À exceção
daqueles localizados no Sul e Sudeste do País, percebeu-se que há forte carência de obras básicas para
os projetos localizados nas demais Regiões, notadamente quanto à falta de vias de acesso, armazéns,
energia elétrica e abastecimento de água. Embora o INCRA tenha firmado acordos de cooperação
com outros entes da Federação, foi possível constatar, também, a pouca participação dos Estados e
Municípios na implantação de infra-estrutura diretamente relacionada com a produção, bem como
naquela ligada às condições sociais, ou seja, construção e manutenção de escolas, postos de saúde,
entre outras. Na prática, essas atribuições acabam ficando a cargo do INCRA que, diante das
limitações orçamentárias, promove, de forma precária, tais melhorias.
No tocante ao provável incremento na produção do País, a ser gerado com a criação de projetos
de assentamento, podemos citar as conclusões obtidas em Estudo realizado pela FAO (Organização
das Nação Unidas para a Agricultura e Alimentação), em 1996, denominado "Perfil da Agricultura
Familiar no Brasil: Dossiês Estatísticos". Naquele relatório, a FAO aponta que a reforma agrária tende
a aumentar a produção de alimentos no País, ao constatar que os agricultores familiares são mais
eficientes no uso dos fatores terra e capital que os patronais. Esse provável aumento, certamente trará
beneficios a toda sociedade, visto que possibilitará a redução do impacto inflacionário exercido pelos
produtos agrícolas, bem como permitirá aumentar as exportações de alimentos, com resultados
positivos na balança comercial.
Outrossim, esta Equipe de auditoria detectou, em alguns casos, que a existência dos projetos de
assentamento, notadamente os de extensão considerável, propicia uma melhora significativa nas
condições de vida não só dos assentados, mas também da população pertencente ao respectivo
município, em face da elevação da arrecadação de impostos, advinda da venda da produção obtida nos
projetos e do incremento provocado no comércio local, gerado pelo aumento do número de
consumidores.
Todavia, tem-se que a excessiva demora na emancipação dos projetos de assentamento sob a
responsabilidade do INCRA constitui um sério ponto de estrangulamento da reforma agrária. A médio
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prazo, essa situação tende a inviabilizar o assentamento de novos trabalhadores rurais, haja vista que,
atualmente, boa parte da estrutura e orçamento do INCRA está canalizada para o atendimento de
aproximadamente 1.500 projetos (equivalentes a cerca de 200.000 famílias, segundo informações do I
Censo da Reforma Agrária), que representam apenas 8% da demanda total por assentamentos no
Brasil, conforme dados do retrocitado estudo realizado pela FAO, o qual estima a existência de
2.500.000 potenciais clientes da reforma agrária. Dessa forma, caso a Autarquia não adote uma
política efetiva de emancipação dos projetos de assentamento, não será viável prosseguir com o
cumprimento das metas definidas nos planos de governo.
Por fim, conclui-se dos relatos acima que a relação custo/beneficio do atual Programa Federal de
Reforma Agrária, quanto aos aspectos sociais, pode ser considerada satisfatória, haja vista que o
referido programa propicia a resolução de problemas habitacionais e de êxodo rural, bem como de
geração de emprego e de renda, com conseqüente redução da pressão desses itens sobre os grandes
centros urbanos. Quanto aos aspectos econômicos, há, ainda, que se avançar na redução dos custos,
principalmente naqueles relacionados às obtenções de áreas (valor da terra nua + benfeitorias) para
reforma agrária, tendo em vista que a capacidade de pagamento pelos assentados é considerada baixa e
que o reflexo de tais custos tende a surgir, apenas, alguns anos após a sua execução, já que os títulos
da dívida agrária possuem carência mínima de dois anos e são resgatáveis em um prazo de até 20
(vinte) anos. Com isso, evitar-se-ão impactos indesejáveis, de ordem financeiro-orçamentária, para as
gerações futuras.
4. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Ex posais, encaminhamos os presentes autos à consideração superior, propondo que o Tribunal
determine:
1- ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA que:
1.1-faça gestões junto à Secretaria da Receita Federal, visando acelerar a implantação do
cadastro nacional único de imóveis rurais, possibilitando a unificação das bases de dados do INCRA,
Secretaria da Receita Federal - SRF, MAMA, FUNAI, IBGE, Órgãos Estaduais de Terra e outras
entidades, com o objetivo de evitar a dispersão de recursos e racionalizar os procedimentos de política
fiscal, ambiental, indígena, de desenvolvimento rural e fundiária; informando, ainda, a esta Corte de
Contas, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da ciência pelos responsáveis, sobre os
resultados obtidos e as medidas porventura adotadas;
1.2-envide esforços no sentido de normatizar a exigência, aos proprietários de imóveis rurais
com área superior a 1.000 ha, da remessa, juntamente com a Declaração para Cadastro de Imóvel
Rural - DP, das delimitações dos seus respectivos imóveis, plotadas diretamente em Carta Geográfica
do Exército ou instrumento de padrão similar, de tal forma que atenda às especificações estabelecidas
pela Autarquia para a utilização dessa peça técnica como instrumento de apoio ao cadastramento
gráfico, estudando a possibilidade de condicionar a imissão do Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural - CCIR à entrega, no padrão desejado, das referidas peças cartográficas;
1.3-adote as medidas necessárias para que as prefeituras municipais cumpram o disposto no
termo de convênio firmado com o INCRA - destinado à execução de atividades de manutenção do
Sistema Nacional de Cadastro Rural e prestação de assistência aos interessados sobre quaisquer
questões relacionadas com o cadastramento de imóveis rurais - principalmente o estabelecido na
cláusula oitava, ou seja, só proceder à substituição do Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento
- UMC por outro servidor que esteja capacitado pela Autarquia para exercer aquela função, de modo a
evitar que a rotatividade naquele cargo prejudique a eficácia do cadastramento de imóveis rurais;
1.4- tome providências no sentido de atualizar os índices de rendimento para os produtos
vegetais e de lotação por zona pecuária, bem como do módulo fiscal, de modo que os mesmos se
ajustem efetivamente à realidade da produção agropecuária do País;
1.5-estabeleça metas concretas a curto e médio prazo e de maneira uniforme para todas as
Superintendências Regionais, com vistas à total implementação do Sistema de Informações Rurais 32
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SIR ("Projeto de Modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural- SNCR" ), com o fito de obter
um cadastro de imóveis rurais confiável e eficiente;
1.6-envide esforços com vistas a efetivar a adoção do procedimento de pré-seleção de imóveis
rurais, com base nos critérios estabelecidos pela IN/INCRA n° 08/93, item 4 e subitens, com o intuito
de antecipar-se às ações dos movimentos sociais e de munir-se de instrumento de planejamento e de
execução da reforma agrária, que permita a eleição da propriedade rural mais adequada para fins de
desapropriação;
1.7-elabore estudos visando à agilização dos processos de desapropriação sob sua
responsabilidade, informando a este Tribunal sobre seu resultado, no prazo de 90 (noventa) dias, sem
prejuízo da adoção das seguintes medidas:
instituir procedimentos específicos de modo a agilizar o levantamento da cadeia dominial dos
imóveis sob estudo para desapropriação, articulando-se, caso necessário, com cartórios e institutos de
terras estaduais, de modo a melhorar a eficiência dos processos dessa natureza;
proceder, sempre que possível, à realização concomitante da vistoria preliminar e da
avaliação das áreas a serem obtidas, para fins de reforma agrária, efetuando, conseqüentemente,
apenas uma perícia, de modo a agilizar a tramitação dos processos administrativos de desapropriação;
criar mecanismos de controle de prazos processuais a serem observados por toda Autarquia,
visando a uniformizar e melhorar a eficiência na tramitação dos processos de obtenção de áreas;
1.8-adote providências para que seja observada a ordem de tramitação dos processos, evitando
ingerências externas, que sobreponham o interesse particular sobre o público, resguardando, desse
modo, os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade na Administração Pública,
insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal/88;
1.9-elabore estudos com o objetivo de avaliar a viabilidade de obtenção de áreas mediante
compra, em especial quanto ao que dispõe o Decreto n° 433/92, bem como de ponderar o grau de
impacto a ser produzido na estrutura fundiária do País com a continuidade da utilização desse
instrumento (compra), tendo em vista os princípios de justiça social e aumento de produtividade,
estabelecidos no art. 1°, § 1° da Lei n° 4.504/64 (Estatuto da Terra) e, ainda, a previsão de gradual
extinção do minifúndio e do latifúndio, consoante o art.16 da referida lei; informando, ainda, a este
Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre os resultados obtidos com o aludido estudo e as
medidas porventura adotadas;
1.10-adote critérios objetivos, norteadores dos processos de aquisição de terras, no sentido de
impedir que os mesmos ocorram eivados de baixa economicidade, nos termos do art. 4° do Decreto n°
433/92, e/ou evitar a aquisição de áreas onde inexista tensão social;
1.11-cumpra fielmente o que dispõe o art. 6°, § 1°, do Decreto n° 433/92, com o fito de fazer
constar, nos processos de aquisição de imóveis rurais, a manifestação da Comissão de Avaliação sobre
a existência de propriedades similares à avaliada, cujos preços e condições tenham se mostrado
favoráveis ao Poder Público;
1.12-obedeça ao que dispõe a IN/INCRA n° 08/93, no tocante à homogeneidade de áreas para
fins de adoção de parâmetros de avaliação, com o fito de padronizar os procedimentos adotados,
evitando-se, assim, disparidades nos valores encontrados, o que pode ser feito mediante treinamento
dos técnicos responsáveis pelas avaliações de imóveis rurais;
1.13-nas obtenções de áreas para fins de reforma agrária que estejam ocupadas por posseiros,
faça constar dos respectivos autos fundamentação acerca da adoção ou não do redutor de preços,
previsto no quadro III, anexo H, da IN/INCRA n ° 08/93, mencionando, inclusive, o dispositivo legal
devido;
1.14-estabeleça mecanismos de aferição de preços, definindo valores limites a serem obedecidos
nas avaliações de terras, em nível nacional e/ou regional, com destaque para os seguintes quesitos:
VTN/ha, relação custo de benfeitorias/VTN, custo total por família e área por família;
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1.15-comunique a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre os ajustes adotados na
metodologia utilizada para fins de avaliação de áreas, com o intuito de atender ao disposto no art.12,
§2°, da Lei n° 8.629/93, com a redação atual dada pela Medida Provisória n° 1.577/97 (preço da terra
apurado não superior ao de mercado);
1.16-utilize método específico e defina padrões no sentido de avaliar formal e objetivamente a
relação custo/beneficio da aquisição de benfeitorias nos processos de obtenção de áreas para fins de
reforma agrária, de modo a evitar um aumento significativo no custo final dos imóveis rurais, bem
como reflexos negativos nos futuros projetos de assentamento, tais como: risco de baixa utilização ou
até de total inutilização dessas benfeitorias pelos assentados, devido à falta de preparo técnico para sua
correta exploração; e elevação demasiada do valor das parcelas a ser ressarcido pelos beneficiários,
gerando dificuldades para a futura titulação dos lotes e, conseqüentemente, para a emancipação do
projeto;
1.17-realize estudo, sem prejuízo da determinação contida no item anterior, sobre a relação
custo/benefício da obtenção de áreas com elevado valor de pastagens e de outras benfeitorias de baixo
potencial de uso pelos assentados, informando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as
conclusões obtidas, bem como as medidas porventura adotadas em função do aludido estudo;
1.18-observe rigorosamente, quando do pagamento de áreas desapropriadas, bem como do
ajuizamento das respectivas ações judiciais, os dados constantes nos laudos de avaliação e nos
registros cartoriais, no que respeita ao tamanho das áreas, evitando-se, assim, pagamentos a maior e
incorreções nos laudos de imissão de posse;
1.19-verifique a viabilidade de avaliar a propriedade rural com base na menor área, nos casos
em que houver divergência entre a registrada em cartório e a planimetrada, resguardando-se, assim, de
pagar áreas excedentes que não pertençam efetivamente (física ou legalmente) ao imóvel rural,
informando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as conclusões obtidas, bem como as
medidas porventura adotadas;
1.20-produza fundamentação técnica plausível, devidamente autuada no processo, sempre que
adotar decisões divergentes de pareceres técnicos lavrados no âmbito das Superintendências
Regionais, notadamente quanto à viabilidade de obtenções de áreas para fins de assentamento de
trabalhadores rurais;
1.21-adote medidas de controle efetivo sobre os procedimentos adotados nos processos
administrativos e judiciais de obtenção de terras para fins de reforma agrária, inclusive com
observância ao que dispõe o art. 143 da Lei n° 8.112/90, sem prejuízo das providências cabíveis para
adoção de responsabilização civil e penal, previstas no §3° do art. 12 da Lei n° 8.629/93, alterado pela
Medida Provisória n° 1.577/97, comunicando a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias, os
resultados obtidos;
1.22-comunique ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre a efetividade da adoção da MP n°
1.577/97, no tocante à alteração do art. 7° da Lei n° 8.629/93, no sentido de frustrar eventuais criações
de projetos técnicos que tenham por objetivo prejudicar as ações de reforma agrária;
1.23-informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto às providências adotadas,
bem como os resultados efetivamente alcançados, junto ao Poder Judiciário, com vistas à reversão de
decisões judiciais desfavoráveis ao INCRA, com base no que dispõem os artigos 3 ° e 4 0 , da MP n°
1.577/97;
1.24-agilize de imediato a completa implementação do SIPRA em todas as Superintendências
Regionais, bem como na Sede, estudando a possibilidade de fazê-la em ambiente de rede de
microcomputadores, face ao volume de recursos já despendidos pela Autarquia na aquisição de
equipamentos, treinamento de pessoal e desenvolvimento do próprio Sistema; providenciando, se
necessário, a coleta in loco dos elementos necessários para a implementação de um banco de
dados confiável e atualizado, de modo a poder dispor de um instrumento de planejamento e controle
capaz de avaliar a eficiência, eficácia e economicidade das ações de reforma agrária;
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34

— 97 —

Tribunal de Contas da União

1.25-promova estudos com vistas à definição de uma política eficaz para a emancipação de
projetos de assentamentos, de modo a liberar os recursos do INCRA para os novos assentamentos
criados, em face das crescentes metas definidas no Programa de Governo, informando a este Tribunal,
no prazo de 90 (noventa) dias, sobre os resultados obtidos e as medidas porventura adotadas, sem
prejuízo de que sejam elaboradas normas específicas que estipulem, entre outros elementos:
os procedimentos cabíveis para dotar os projetos de assentamento com a infra-estrutura e
assistência técnica necessárias a sua auto-gestão;
uma metodologia de cálculo que compatibilize o valor da parcela rural a ser ressarcido à
Autarquia com a capacidade de pagamento dos beneficiários;
a limitação da quantidade de concessões relativas ao crédito de produção (PROCERA custeio), para um mesmo beneficiário, bem como da atuação do INCRA em projetos de assentamento;
1.26-intensifique as gestões visando à cooperação interinstitucional com as entidades afins, em
nível estadual e municipal, e com os órgãos responsáveis pelas ações complementares nas áreas de
saúde, educação, meio ambiente, habitação, eletrificação rural, entre outras, de modo a criar condições
propícias à consolidação e emancipação dos projetos de assentamento já existentes;
1.27-desenvolva estudos no sentido de reavaliar e atualizar as Normas/SEASC n° 01 e 07/88,
com vistas a adequá-las às peculiaridades de cada Região do País, bem como às situações e problemas
atuais do Programa Federal de Reforma Agrária, dado que várias Superintendências já utilizam
critérios próprios de eliminação e classificação de futuros assentados, bem como de elaboração de
instrumentos de planejamento diversos, alheios àqueles previstos na legislação competente, em
especial no que diz respeito ao Programa de Ação Imediata - PAI e ao Projeto Definitivo - PD,
informando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre os resultados obtidos e medidas
porventura adotadas;
1.28-faça constar do próximo Relatório de Gestão da Entidade, informações sobre as fontes de
recursos, os custos envolvidos e possíveis resultados já obtidos pelos Projetos Lumiar e Roda-Viva,
criados para suprir a precariedade da assistência técnica prestada às famílias assentadas, sobretudo
nos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
1.29-identifique os ocupantes irregulares ou não preferenciais da reforma agrária, como os
grandes posseiros e grileiros, nos projetos de assentamento, visando à adoção de medidas
administrativas e/ou judiciais para a retomada das respectivas parcelas rurais e posterior destinação
das mesmas aos beneficiários devidamente selecionados pelo INCRA.
2- à CISET/MA para que informe em seu Relatório de Auditoria, referente à Prestação de
Contas do INCRA, relativo ao próximo exercício, sobre o cumprimento das determinações àquela
Autarquia, emanadas por esta Corte, quando da apreciação do presente processo.
Sugerimos, ainda, o encaminhamento de cópia deste Relatório ao Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, para ciência do seu teor e adoção das medidas porventura cabíveis.
Por derradeiro, propomos o arquivamento dos presentes autos nesta Unidade Técnica, com o fito
de subsidiar o exame das contas do INCRA, relativas aos exercícios de 1994 a 1997."
É o Relatório.
II- VOTO

"É garantido o direito de propriedade" e "a propriedade atenderá a sua função social"
(Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5 0 , incisos XXII e XXIII).
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A primeira reforma agrária havida em nosso país não foi fruto de pressões sociais ou de
uma política que buscava um desenvolvimento auto-sustentável: ocorreu ainda nos primórdios de nossa
colonização, quando a Coroa Portuguesa, em meados do século XVI, criou o sistema de Capitanias
Hereditárias e dividiu o quinhão português em doze pedaços de terras, alguns dos quais maiores do que o
próprio Estado de Portugal, entregando-os a beneficiários, então chamados de donatários, que seriam, em
tese, os responsáveis por sua defesa e desenvolvimento.
A estrutura quase feudal então criada favoreceu a relação colonial e a busca de um produto
único que atendesse os interesses da Coroa, satisfeitos mediante a maciça produção da cana-de-açucar,
ouro branco que correspondia aos anseios do Estado Portugueses naquele momento. Estavam lançadas as
bases da política fundiária que acompanharia o Brasil ao longo de todos esses anos, marcada, no início,
pela subjugação dos silvícolas e pela importação de mão-de-obra escrava, e depois, pela exploração de
seres humanos nas mais diversas atividades, principalmente na agricultura.
No plano fundiário, desde cedo nosso país foi marcado pela grande propriedade confiada
aos donos do poder, pelo regime escravocrata e pela monocultura voltada à exportação, cujos traços
sociológicos são facilmente identificáveis ainda em nossos dias. As pequenas mudanças ocorridas nesse
quadro fundiário nos séculos pretéritos foram tímidas e resultaram como fruto de situações
contingenciais, que buscavam exclusivamente soluções para os problemas pontualmente enfrentados.
Assim, no início do século XIX, o Império, que envidava esforços para povoar
notadamente o sul do país, constantemente ameaçado por invasões de países vizinhos, incentivou a vinda
de imigrantes europeus, que receberam, mediante compra-e-venda, pequenas porções de terra, dando
contornos diferenciados, ainda hoje nítidos, à situação fundiária de nossos estados meridionais,
caracterizada pela utilização mais racional da terra, pela pequena e média propriedades e pela quase
inexistência de latifúndios improdutivos.
Naquele mesmo século, novas levas de imigrantes foram trazidas para atender aos anseios
de nossas oligarquias rurais, que necessitavam de mão-de-obra barata para substituir o trabalho escravo,
recém-abolido, nas plantações de café do sudeste, produto igualmente voltado para o mercado mundial.
Esses imigrantes nada mais eram que europeus excluídos do sistema produtivo, levas de
desempregados preteridos pela mecanização da revolução industrial, vitimas, também, de sistemas e
embates políticos protagonizados por grandes nações em conflito, os quais buscavam, em novas terras
restabelecer suas bases familiares e ser inseridos no seu cenário econômico-produtivo. Mais: buscavam a
dignidade que lhes fora retirada no cenário europeu então vigente. Assim, a Europa livrou-se de parte da
sua pobreza exportando-a para as Américas e a Austrália.
Tal solução — a permissão para a expatriação dos excluídos -, felizmente não se afigura
cogitável nos dias atuais: primeiramente, pelo simples motivo de que não mais existem novos mundos
que estejam a necessitar de ocupação; em segundo lugar - e por principal -, porque a evolução da
consciência global, no que tange aos direitos humanos, conduziu ao repúdio contra qualquer forma de
exclusão, máxime à exclusão pela pobreza, ainda que se vejam tantos miseráveis excluídos por este
mundo afora. Ao menos, sob o aspecto moral, tal prática é hoje condenável (quiçá um dia as atitudes da
vida cotidiana dos dirigentes e cidadãos de um modo em geral possam refletir os padrões morais tidos
como socialmente corretos, e esse tipo de exclusão seja apenas um fenômeno sociológico do passado, a
ser estudado nos livros de história).
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Pode-se afirmar que a questão agrária somente entrou nas pautas nacionais de discussão
após a Segunda Guerra Mundial, com as transformações decorrentes do processo de industrialização e de
uma crescente urbanização, momento em que se começou a vislumbrar que o modelo fundiário adotado
poderia vir a constituir um entrave ao desenvolvimento.
Em 1962, foi criada a Superintendência de Política Agrária - SUPRA, com a atribuição de
executar a reforma agrária. Em março de 1963, foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, regulando
as relações de trabalho no campo, que até então estivera à margem da legislação trabalhista. Em 1964 foi
aprovada a Lei n° 4.504, de 30/11/64, que tratava do Estatuto da Terra, a primeira real e verdadeira
proposta de reforma agrária oficializada no Brasil. Na década de setenta foram lançadas diversas ações
ligadas à questão fundiária, consistindo em programas especiais de desenvolvimento regional, sem lhe
apresentar solução definitiva, a exemplo do Programa de Integração Nacional - PIN (1970); do Programa
de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste - PROTERRA (1971); do
Programa Especial para o Vale do São Francisco - PROVALE (1972); do Programa de Pólos
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZÔNIA (1974); e do Programa de
Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste - POLONORDESTE (1974). O cenário econômico
predominante ao longo do regime militar buscava a geração de excedentes exportáveis, que vieram com a
cultura da soja. O crédito rural era concedido proporcionalmente à extensão das terras possuídas, o que
aumentava ainda mais a concentração da terra. As "benesses" trazidas pelo chamado "milagre brasileiro"
proporcionaram um aparente desenvolvimento, pois desacompanhado do aperfeiçoamento de nosso
modelo fundiário, permanecendo relegadas a segundo plano as discussões e planos tendentes ao
fortalecimento do setor rural mediante a democratização das terras. Alie-se a esses fatos a implementação
do Próalcool, programa brasileiro que buscava o desenvolvimento de um novo modelo energético o qual,
em que pesem as relevantes questões de cunho estratégico que o inspiravam, estimulou a concentração de
propriedades e a substituição de culturas.
Foram esses o contexto e o cenário político-estratégico contemporâneos da criação do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no ano de 1970.

Vivemos em um país de latifúndios e os dados que nos foram trazidos são alarmantes:
aproximadamente 2,8% de imóveis representam cerca de 56% de nossa área rural. Temos algo próximo
de dois milhões de minifúndios que correspondem a apenas 8% da área rural, ao passo que 88 mil
imóveis totalizam mais da metade do meio rural brasileiro (os restantes 42% são ocupados por cerca de
um milhão e cem mil pequenas e médias propriedades). Pouco mais de 10% dos proprietários de terras no
país detém mais de 70% das áreas rurais. Cerca de 62% dos imóveis rurais brasileiros são considerados
como não produtivos, sendo que no norte e nordeste, regiões de acentuados conflitos sociais, esses
índices se elevam para alarmantes 78,8% e 69,5%, respectivamente. A concentração de terras é
usualmente medida por intermédio do denominado "índice de Gini", que varia de O a 1,0. Quanto maior o
grau de concentração de terras, mais perto da igualdade fica o índice de Gini. Contrário senso, quanto
menor o grau de concentração, mais próximo do zero se situa o índice. A realidade brasileira vem
apresentando, desde a década de quarenta, índices de Gini (IG) superiores a 0,8, tendência que somente
será modificada caso sejam adotadas estratégias arrojadas. As maiores concentrações foram verificadas
nos Estados do Amazonas e do Pará (IG variando entre 0,90 e 1,0), e a menor no Estado do Amapá (IG
variando entre 0,30 a 0,50). Praticamente toda a Região Nordeste apresenta índices que se situam entre
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0,70 e 0,80; as exceções ficam com o Estado do Ceará, com índice situado na faixa de 0,60 a 0,70, e para
a Bahia, com maior concentração de toda a região, cujo índice fica entre 0,80 e 0,90. A Região CentroOeste, também palco de freqüentes distúrbios envolvendo a posse de terras, não demonstra uniformidade
da distribuição de terras: os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul detém a maior concentração
regional (IG situado entre 0,80 e 0,90), seguido do Estado de Goiás (IG situado na faixa de 0,70 a 0,80) e,
por último, do Estado de Tocantins, cujo índice de Gini situa-se na faixa de 0,60 a 0,70.
O estudo das concentrações de terra mediante a utilização do índice de Gini, apresenta-se
bastante interessante, na medida em que demonstra serem inverídicas máximas populares ligadas à
concentração de terras. Verifica-se, assim, que no geral a Região Sudeste e o Estado do Rio Grande do
Sul apresentam as mesmas concentrações de terra verificadas na maioria dos Estados do Nordeste
(Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe). O Estado de
Tocantins, também por vezes mencionado negativamente em debates ruralistas, apresenta índices de
concentração de terras semelhantes aos encontrados nos Estados do Espírito Santo, Paraná, Santa
Catarina, Ceará e Rondônia (IG situado entre 0,60 e 0,70). Mais curiosidades: os Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais apresentam uma estrutura de concentração de terra semelhante à
detectada nos Estados do Maranhão, Piauí e Pernambuco, todos com índices de Gini situados na faixa
entre 0,70 e 0,80.
- IV O Pontifício Conselho Justiça e Paz, órgão de assessoria do Papa para os problemas da
Justiça Social, lançou, no dia 13 de janeiro deste ano, no Vaticano, um documento intitulado "Por uma
melhor distribuição da Terra - O desafio da Reforma Agrária", e talvez pela primeira vez um documento
do Vaticano tenha abordado direta e claramente a problemática da terra, propondo a reforma agrária
como única e viável alternativa para fazer frente aos problemas decorrentes da concentração da terra que
atinge muitos países no mundo inteiro. Segundo o documento, "a concentração de terras no latifúndio
obsta gravemente ao desenvolvimento econômico de um país", trazendo consigo "a falta de crescimento
da produção agrícola e do emprego". Menciona, ainda, que "nos lugares onde subsistem condições
iníquas de pobreza é [a reforma agrária] um ato de grande sabedoria política".
Os órgãos de imprensa nacionais veiculam permanentemente trabalhos jornalísticos acerca
da necessidade de ser feita uma autêntica reforma agrária. Os estudiosos e intelectuais brasileiros elevam
suas vozes defendendo uma divisão mais equânime da terra. Nas tribunas do Congresso Nacional
oradores dos mais diversos partidos se revezam na discussão do mesmo tema, divergindo quanto aos
métodos, mas uníssonos quanto à relevância do que se discute.
Afinal, parece que despertamos do torpor que dominou nosso país ao longo de séculos
levando-o à manutenção de uma estrutura ruralista arcaica. Mais: ao despertar fomos sacudidos por ondas
de insatisfação que se espalham pelos quadrantes nacionais; por novas adesões que engrossam os
movimentos de sem-terras; por expressivos contingentes de refugiados que desembarcam a toda hora nos
centros urbanos; pelo desemprego, uma sua conseqüência; pelas freqüentes denúncias da existência de
trabalho escravo em grandes propriedades rurais; pelos saques; pela exploração política da fome; pelas
imagens chocantes de uma miséria que nos ofende, ainda existente no meio rural brasileiro às vésperas do
século XXI.
Neste momento em que se buscam soluções rápidas e milagrosas - como se toda uma
história de quase quinhentos anos pudesse ser alterada em poucos dias - as atenções se voltam,
diretamente, para o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que se eleva à
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condição de depositário das esperanças nacionais de democratização de nossas instituições rurais, e da
criação de bases verdadeiramente sólidas para a estruturação do desejado desenvolvimento autosustentável para o setor. A auditoria operacional realizada pela zelosa 4' SECEX - que, registre-se,
realizou um grandioso trabalho, merecedor dos nossos melhores encômios - surge, portanto, em um
momento singularmente apropriado para que o Tribunal de Contas da União possa oferecer à Nação
brasileira um diagnóstico daquela que é, hoje, uma Instituição de indiscutível relevância no contexto
estratégico brasileiro, o INCRA.
-VConsidero que as diversas questões trazidas pela equipe de auditoria, relativas à
operacionalização das atividades desenvolvidas pelo INCRA, foram por ela abordadas de forma
percuciente e esclarecedora, e não pretendo tornar-me cansativo repetindo-as. Todavia, permito-me
enfatizar algumas questões que em meu juízo cobram um maior relevo.
O primeiro ponto que surge como fundamental para a compreensão dos problemas
vivenciados pelo INCRA diz respeito à descontinuidade administrativa: desde sua criação, em 1970, até
hoje, dito órgão contou com vinte e sete Presidentes, ou seja, uma média que nos leva a mais de um
Presidente por ano, considerando-se, que o mesmo foi extinto no período de 22.10.87 a 26.06.89. Sua
história mais recente demonstra maior instabilidade ainda: nesta década já teve onze Presidentes.
Mencione-se, por revelador desse quadro negativo, que apenas no ano de 1995 o INCRA foi presidido por
quatro pessoas distintas. Vejam-se, a respeito, algumas estatísticas interessantes: 6% dos Presidentes do
INCRA ocuparam o cargo por um período menor de trinta dias; 43,5% o ocuparam por um período maior
de um mês e inferior a um ano; 17%, por um período maior de um ano e menor de dois anos; e apenas
13,5% ficaram na Presidência por um período maior de dois anos. Indago: como pretender-se a
continuidade das ações de uma Entidade ante tão evidente quadro de instabilidade político-administrativa
relativamente à nomeação e à manutenção de seus Presidentes?
Por outro lado, o INCRA não poderá cumprir a contento sua relevante missão institucional
enquanto persistirem as deficiências dos bancos de dados disponíveis. Embalde os esforços que vêm
sendo desenvolvidos, pois apenas 48% dos imóveis rurais brasileiros encontram-se cadastrados pela
Instituição. Não obstante essa evidente distorção, no período compreendido entre 1994 e 1997, somente
1% do orçamento do INCRA foi destinado à área de Cadastro, o que me leva a crer que a universalização
daqueles dados cadastrais não vem sendo considerada como meta prioritária da Instituição. A ausência de
tais dados cadastrais, está demonstrado, dificulta sobremaneira a execução daquela política que vem
recebendo tratamento prioritário do Governo, a política fundiária, responsável pelas atividades de
desapropriação, aquisição e incorporação, ao patrimônio do INCRA, das terras consideradas como
necessárias à consecução de suas altas finalidades. Assim, embora os recursos destinados à área fundiária
tenham aumentado em 85% no período de 1994/97, a ausência de dados cadastrais mais completos
indubitavelmente dificulta a aquisição de terras em áreas de conflito, pois restringe o universo dos
imóveis rurais sujeitos à desapropriação.
É lícito e oportuno afirmar que, exatamente em decorrência das poucas opções disponíveis
— como resultado de seu cadastro ineficiente - o INCRA esteja procedendo a aquisições de terras que
trazem uma baixa relação custo/beneficio, pelo fato de possuírem benfeitorias que se incorporam a seu
preço e que, dificilmente, serão utilizadas pelas famílias assentadas. O maior exemplo dessa prática de
pouca economicidade é a aquisição de terras com grandes áreas de pastagens. Ora, conforme consta do
Relatório Final do I Censo da Reforma Agrária do Brasil, somente 2,79% dos beneficiários têm a
pecuária como atividade principal, ao passo que 78,72% são agricultores/camponeses. Assim, as
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pastagens porventura adquiridas pelo INCRA serão, na verdade, destruídas pelos ocupantes das terras.
Destaque-se que foram detectadas situações em que as pastagens chegaram mesmo a representar quase
que a metade do custo total das terras.
Freqüentes foram as situações detectadas como essa, em que o custo das benfeitorias
"puxaram para cima" o valor das aquisições realizadas pelo INCRA. Considerando-se que os assentados
pagam pelas terras das quais se beneficiam, e conhecendo-se sua usual baixa capacidade de pagamento
(sua renda familiar situa-se em torno de 3,7 salários-mínimos por mês), criam-se situações em que os
valores dispendidos pelo INCRA dificilmente serão recuperados, impossibilitando a revitalização do
sistema.
Também as decisões judiciais têm imposto ao INCRA pesado ônus, sendo vários os casos
em que, por força delas, foram efetuados pagamentos em valores bastante superiores às médias praticadas
pelos mercados das respectivas regiões. Nesses casos, não nos cabe discutir o mérito das decisões
judiciais, em face da independência e autonomia conferidas ao Poder Judiciário. Todavia, em diversos
processos foram detectadas deficiências do INCRA no concernente ao acompanhamento judicial dos
processos de desapropriação, a exemplo das ausências de contestações e recursos, quando possíveis,
oportunos e necessários. Tais distorções e mazelas pontuam negativamente a imagem da entidade.
A visível ausência de controles também desponta como um sério problema a ser resolvido
no que concerne ao acompanhamento dos assentamentos existentes e, individualmente, das famílias
assentadas: em algumas Superintendências Regionais não foram encontrados quaisquer mecanismos que
assegurem que uma família que já tenha participado de um Projeto de Assentamento não volte a ser
beneficiada. Tal fato propiciou a ocorrência de casos concretos em que trabalhadores rurais venderam
ilegalmente os lotes recebidos e foram incluídos como beneficiários de outro Projeto.
Ademais, é imperioso que seja despertada a consciência de que a reforma agrária não se
completa mediante a mera distribuição de terras: as visitas realizadas aos Projetos de Assentamentos
revelaram, em situações específicas, a insuficiência de créditos; a carência de escolas, de postos de saúde
e de infra-estrutura de apoio à produção; a elevada degradação das estradas de acesso; e finalmente, a
inexistência de um programa de assistência técnica eficaz que permita a elevação da produtividade. Tais
fatores vêm prejudicando sobremaneira a emancipação dos Projetos de uma maneira geral.
Feitas estas breves considerações, que gostaria de acrescentar ao valioso trabalho
produzido pela zelosa 4' SECEX, 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 Ó4 de novembro de 1998.
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DECIS ÃO N° 7 5 0/98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 003.047/97-0
Classe de Assunto: Relatório de Auditoria Operacional
Responsável: Milton Seligman (Presidente)
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Vinculação: Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, com fulcro no art. 71, IV, da Constituição Federal, diante das razões
expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA que:
8.1.1. promova gestões junto à Secretaria da Receita Federal, visando acelerar a implantação do
Cadastro Nacional Único de Imóveis Rurais, possibilitando a unificação das bases de dados do INCRA,
da Secretaria da Receita Federal - SRF, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, da Fundação Nacional do índio - FUNAI, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, dos Órgãos Estaduais de Terra e de outras entidades, com o objetivo de evitar
dispersão de recursos e racionalizar os procedimentos de política fiscal, ambiental, indígena, de
desenvolvimento rural e fundiária;
8.1.2. envide esforços no sentido de tornar obrigatória, quando da Declaração para Cadastro de
Imóvel Rural - DP por parte dos proprietários de imóveis rurais com área superior a 1.000 ha, a remessa
das delimitações dos seus respectivos imóveis, plotadas diretamente em Carta Geográfica do Exército ou
em instrumento de padrão similar, de tal forma que atenda às especificações estabelecidas pela Autarquia
para a utilização dessa peça técnica como instrumento de apoio ao cadastramento gráfico, verificando da
possibilidade, ainda, de condicionar a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR à
entrega, no padrão desejado, das referidas peças cartográficas;
8.1.3. adote as medidas necessárias para que as Prefeituras Municipais cumpram o disposto no
termo de convênio firmado com o INCRA , destinado à execução de atividades de manutenção do
Sistema Nacional de Cadastro Rural e prestação de assistência aos interessados sobre quaisquer questões
relacionadas com o cadastramento de imóveis rurais, máxime o estabelecido em sua cláusula oitava, que
disciplina a forma de substituição dos Chefes das Unidades Municipais de Cadastramento - UMC, de
modo a evitar que a rotatividade naquele cargo prejudique a eficácia do cadastrarnento de imóveis rurais;
8.1.4. adote providências no sentido de atualizar os índices de rendimento para os produtos vegetais
e de lotação por zona pecuária, bem como do módulo fiscal, de modo a que se ajustem à realidade da
produção agropecuária do País;
8.1.5. estabeleça metas concretas a curto e médio prazo e de maneira uniforme para todas as suas
Superintendências Regionais, com vistas à total implementação do Sistema de Informações Rurais - SIR
("Projeto de Modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural- SNCR" ), com o fito de obter um
cadastro de imóveis rurais confiável e eficiente;
8.1.6. envide esforços com vistas a efetivar a adoção do procedimento de pré-seleção de imóveis
rurais, com base nos critérios estabelecidos pela IN/INCRA n° 08/93, item 4 e subitens, com o intuito de
antecipar-se às ações dos movimentos sociais e de munir-se de instrumento de planejamento e de
execução da reforma agrária, que permita a eleição da propriedade rural mais adequada para fins de
desapropriação;
8.1.7. elabore estudos visando à agilização dos processos de desapropriação sob sua
responsabilidade, levando em conta as seguintes medidas:
instituição de procedimentos específicos de modo a agilizar o levantamento da cadeia dominial
dos imóveis sob estudo para desapropriação, articulando-se, caso necessário, com cartórios e institutos de
terras estaduais, de modo a melhorar a eficiência dos processos dessa natureza;
realização concomitante da vistoria preliminar e da avaliação das áreas a serem adquiridas, para
fins de reforma agrária, efetuando, conseqüentemente, apenas uma perícia, de modo a agilizar a
tramitação dos processos administrativos de desapropriação;
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c) criação de mecanismos de controle de prazos processuais a serem observados por toda a
Autarquia, visando a uniformizar e melhorar a eficiência na tramitação dos processos de obtenção de
áreas;
8.1.8. adote providências para que seja observada a ordem de tramitação dos processos, evitando
ingerências externas, que sobreponham o interesse particular sobre o público, resguardando, desse modo,
os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade na Administração Pública, insculpidos
no art. 37, caput, da Constituição Federal;
8.1.9. elabore estudos com o objetivo de avaliar a viabilidade de aquisição de áreas mediante
compra, em especial quanto ao que dispõe o Decreto n° 433/92, bem como de ponderar o grau de impacto
a ser produzido na estrutura fundiária do País com a continuidade da utilização desse instrumento
(compra), tendo em vista os princípios de justiça social e aumento de produtividade, estabelecidos no art.
1°, § 1° da Lei n° 4.504/64 (Estatuto da Terra) e, ainda, a previsão de gradual extinção do minifúndio e do
latifúndio, consoante o art.16 da referida lei;
8.1.10. adote critérios objetivos, norteadores dos processos de aquisição de terras, no sentido de
impedir as de baixa economicidade, nos termos do art. 4° do Decreto n° 433/92, priorizando tal aquisição
em áreas onde exista tensão social;
8.1.11. cumpra fielmente o que dispõe o art. 6°, § 1°, do Decreto n° 433/92, com o fito de fazer
constar, nos processos de aquisição de imóveis rurais, a manifestação da Comissão de Avaliação sobre a
existência de propriedades similares à avaliada, cujos preços e condições tenham se mostrado favoráveis
ao Poder Público;
8.1.12. observe rigorosamente o que dispõe a IN/INCRA n° 08/93, no tocante à homogeneidade de
áreas para fins de adoção de parâmetros de avaliação, com o fito de padronizar os procedimentos
adotados, evitando-se, assim, disparidades nos valores encontrados, o que poderá ser feito mediante
treinamento dos técnicos responsáveis pelas avaliações de imóveis rurais;
8.1.13. faça constar dos autos, nas obtenções de áreas para fins de reforma agrária que estejam
ocupadas por posseiros, fundamentação acerca da adoção ou não do redutor de preços, previsto no quadro
III, anexo II, da IN/INCRA n ° 08/93, mencionando, inclusive, o devido dispositivo legal;
8.1.14. estabeleça mecanismos de aferição de preços, definindo valores limites a serem obedecidos
nas avaliações de terras, em nível nacional e/ou regional, com destaque para os seguintes quesitos:
VTN/ha, relação custo de benfeitoriasNTN, custo total por família e área por família;
8.1.15. utilize método específico e defina padrões no sentido de avaliar formal e objetivamente a
relação custo/beneficio da aquisição de benfeitorias nos processos de obtenção de áreas para fins de
reforma agrária, de modo a evitar um aumento significativo no custo final dos imóveis rurais, bem como
reflexos negativos nos futuros projetos de assentamento, tais como: risco de baixa utilização ou até de
total inutilização dessas benfeitorias pelos assentados, devido à falta de preparo técnico para sua correta
exploração e elevação demasiada do valor das parcelas a ser ressarcido pelos beneficiários, gerando
dificuldades para a futura titulação dos lotes e, conseqüentemente, para a emancipação do projeto;
8.1.16. realize estudo acerca da relação custo/benefício da obtenção de áreas com elevado valor de
pastagens e de outras benfeitorias de baixo potencial de uso pelos assentados;
8.1.17. observe rigorosamente, quando do pagamento de áreas desapropriadas, bem como do
ajuizamento das respectivas ações judiciais, os dados constantes nos laudos de avaliação e nos registros
cartoriais, no que respeita ao tamanho das áreas, evitando-se, assim, pagamentos a maior e incorreções
nos laudos de imissão de posse;
8.1.18. produza fundamentação técnica plausível, devidamente autuada no processo, sempre que
adotar decisão divergente de pareceres técnicos lavrados no âmbito das Superintendências Regionais,
notadamente quanto à viabilidade de obtenções de áreas para fins de assentamento de trabalhadores rurais;
8.1.19. adote medidas de controle efetivo sobre os procedimentos implementados nos processos
administrativos e judiciais de obtenção de terras para fins de reforma agrária;
8.1.20. agilize as providências para completa implementação do SIPRA em todas as
Superintendências Regionais e na Sede, providenciando, se necessário, a coleta in loco dos elementos
necessários para a implementação de um banco de dados confiável e atualizado, de modo a poder dispor
de um instrumento de planejamento e controle capaz de avaliar a eficiência, a eficácia e a
economicidade das ações de reforma agrária;
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8.1.21. promova estudos com vistas à definição de uma política eficaz para a emancipação de
projetos de assentamentos, de modo a liberar os recursos do INCRA para os novos assentamentos
criados, em face das crescentes metas definidas em Programa de Governo, bem assim elabore normas
específicas que estipulem, entre outros elementos:
os procedimentos cabíveis para dotar os projetos de assentamento com a infra-estrutura e a
assistência técnica necessárias à sua auto-gestão;
uma metodologia de cálculo que compatibilize o valor da parcela rural a ser ressarcido à
Autarquia com a capacidade de pagamento dos beneficiários;
a limitação da quantidade de concessões relativas ao crédito de produção (PROCERA - custeio),
para um mesmo beneficiário, bem como da atuação do INCRA em projetos de assentamento;
8.1.22. intensifique as gestões visando à cooperação interinstitucional com as entidades afins, em
nível estadual e municipal, e com os órgãos responsáveis pelas ações complementares nas áreas de saúde,
educação, meio ambiente, habitação, eletrificação rural, entre outras, de modo a criar condições propícias
à consolidação e emancipação dos projetos de assentamento já existentes;
8.1.23. desenvolva estudos no sentido de reavaliar e atualizar as Normas/SEASC n° 01 e 07/88, com
vistas a adequá-las às peculiaridades de cada Região do País, bem como às situações e problemas atuais
do Programa Federal de Reforma Agrária, dado que várias Superintendências já utilizam critérios
próprios de eliminação e classificação de futuros assentados, bem como de elaboração de instrumentos de
planejamento diversos, alheios àqueles previstos na legislação competente, em especial no que diz
respeito ao Programa de Ação Imediata - PAI e ao Projeto Definitivo - PD;
8.1.24. identifique os ocupantes irregulares ou não preferenciais da reforma agrária, como os
grandes posseiros e grileiros, nos projetos de assentamento, visando à adoção de medidas administrativas
e/ou judiciais para a retomada das respectivas parcelas rurais e posterior destinação das mesmas aos
beneficiários devidamente selecionados pelo INCRA.
8.2. determinar à CISET/MA que faça constar da Prestação de Contas do INCRA relativa ao
próximo exercício informações acerca da implementação das determinações constantes do subitem 8.1
retro, bem assim de seus reflexos sobre a gestão da entidade;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao
Exmo. Sr. Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para o exercício da supervisão ministerial;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram, bem
assim da íntegra do Relatório da equipe de auditoria, ao Sr. Presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária — INCRA, e à Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados, a título de subsídio.
8.5.arquivar o presente processo.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

AD•MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-250.172/97-6
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento na
Bahia - DFA/BA
Responsáveis: Job Medrado Brasileiro (Delegado no período de
01/01/95 a 23/08/95) e Elton Matos Vieira (Delegado Substituto a
partir de 01/01/95)
Ementa: Relatório de auditoria. Audiência dos responsáveis.
Razões de justificativa acolhidas parcialmente. Determinações.
Conversão dos autos em Tomada de Contas Especial
Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Delegacia Federal de Agricultura e
do Abastecimento na Bahia - DFA/BA, no período 28.04.97 a 12.05.97, objetivando a verificação dos
procedimentos adotados pela Delegacia na transferência de recursos mediante convênio.
Em razão das irregularidades abaixo transcritas foi realizada a audiência do Sr. Elton
2.
Matos Vieira e do Sr. Jair Barreto dos Santos:
I - do Sr. Elton Matos Vieira
"a) aprovação pela DFA/BA da prestação de contas do Convênio SIAFI n° 048278 (o qual
envolveu recurso da ordem R$ 500.401,00, que foi repassado em 1995) cujo processo encontra-se
incompleto, carecendo de diversos documentos exigidos pela IN/STN n° 02/93 (art. 20, incisos II, IV,
V, VI, VII e X), dentre eles a Cópia do termo do convênio, demonstrativo da execução da receita e da
despesa, relação de pagamentos, relação de bens, conciliação bancária e a cópia dos despachos
adjudicatórios das licitações;
não comprovação pelo convenente (Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia) dos gastos
efetuados com os recursos da contrapartida, no montante de R$ 190.356,87 (cento e noventa mil,
trezentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referentes ao Convênio SIAFI n° 303451,
contrariando dessa forma o disposto no parágrafo 3°, art. 20 da IN/STN n° 02/93;
não movimentação, pela Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, dos recursos da
contrapartida, no montante acima descrito, na conta específica do conta específica do convênio SIAFI
n°303451, o que colide com o disposto no art. 16 da IN/STN n°02/93;
d)realização de despesas, pelo executor (Associação Baiana dos Criadores de Cavalos) do
convênio SIAFI n° 305442, com juros sobre saldo devedor no montante de R$ 76,85 (setenta e seis
reais e oitenta e cinco centavos), contrariando vedação contida na IN/STN n° 02/93;
e) existência de documentos de despesa, na prestação de contas do contas do convênio SIAFI n°
305442, no montante de R$ 4.551,93 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e noventa e três
centavos), com data de emissão anterior à vigência do convênio, contrariando o disposto no inciso V,
art. 8° da IN/STN n° 02/93;
O existência de documentos de despesa, na prestação de contas referente ao convênio acima
descrito, no montante de R$ 1.414,55 (um mil, quatrocentos e catorze reais e cinqüenta e cinco
centavos), sem valor fiscal, caracterizando violação estatuído no art. 113, §§ 2° e 3° do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66);
g) realização de despesas, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), cuja
discriminação, constante da relação de pagamentos pertencente à prestação de contas do convênio
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SIAFI n° 305442, difere da descrita no documento de despesa, impossibilitando verificar se foram
atendidos os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, prescritos no § 1°, art. 10 da Lei
n° 8.443/92, além de que representa descumprimento ao que estabelecem os arts. 36 e 42 do Decreto n°
93.872/86;
na relação de pagamentos que acompanha a prestação de contas do convênio SIAFI n°
305442, consta o pagamento de parcela no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
referente ao serviço de aluguel de toldos no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
que teve sua origem antes da vigência do convênio, contrariando vedação contida no inciso V, art. 8°
da IN/STN n° 02/93;
não realização de processo licitatório para execução da despesa acima descrita, tendo em vista
que o montante dos serviços (R$ 2.400,00) exigia tal procedimento, portanto, não se observou o
disposto no art. 2° c/c art. 23 da Lei n° 8.666/93;
pagamento das despesas efetuadas pelo Sr. Luiz Fernando Marcellini Massa, relativas ao
convênio SIAFI n° 305442, sem haver contudo a apresentação dos respectivos documentos referentes a
esses dispêndios, impossibilitando verificar se foram atendidos os princípios da legalidade,
legitimidade e economicidade, prescritos no § 1°, art. 1° da Lei n° 8.443/92, além de que representa
descumprimento ao que estabelecem os arts. 36 e 42 do Decreto n° 93.872/86;
pagamento de despesas, relativas ao convênio SIAFI n° 305442, a título de representação ao
Sr. Luiz Fernando Marcellini Massa, professor da Escola de Medicina Veterinária da UFBA,
contrariando vedação contida na IN/STN n° 02/93 que proíbe o pagamento de qualquer espécie de
remuneração a servidores de entidades da Administração Pública Federal;
1) o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução dos Convênios SIAFI nos
303451 e 072477 está sendo efetuado com insuficiência de recursos humanos, resultando essa
execução num procedimento ineficiente, pouco eficaz e com inobservância do aspecto da
economicidade, significando, portando, não observação do preceito legal contido no art. 1°, § 1° da Lei
n°8.443/92;
não está sendo elaborado o relatório mensal sobre a aplicação dos 85% da receita oriunda dos
serviços do Convênio SIAFI n° 072477, descumprindo-se dessa forma a alínea "h" do item I das
Cláusulas Terceira e Nona do Primeiro Termo Aditivo do Convênio MAARA/SEAGRI n° 008/93;
ainda não foi 'organizado o Conselho Estadual de Sanidade Animal, previsto no Termo do
Convênio SIAFI n° 303451, o que está em'desacordo com a Cláusula Terceira , item II, alínea "c" do
Termo do Convênio n° 005/96;
ausência de comprovação documental das qualificações técnicas dos profissionais contratados
para ministrarem palestras nos cursos de Manejo de Café e Associativismo e Cooperativismo
(convênio SIAFI n° 310919), que embase a não realização de processo licitatório na contratação
desses palestrantes, o que colide com o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93;
apresentação de documento de despesa, referente aos dispêndios com material didático
utilizados nos cursos supracitados, cuja discriminação carece de informações que permitam identificar
o quantitativo de material utilizado nesses cursos, impossibilitando verificar se foram atendidos os
princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, prescritos no § 1° da Lei n° 8.443/92, além de
que representa descumprimento ao que estabelecem os arts. 36 e 42 do Decreto n° 93.872/86.
II - do Sr. Jair Barreto dos Santos
a) homologação pela DFC/BA da prestação de contas do Convênio SIAFI n° 048278 (o qual
envolveu recursos da ordem R$ 500541,00„ que foi repassado em 1995) cujo processo encontra-se
incompleto, carecendo de diversos documentos exigidos pela IN/STN n° 02/93 (art. 20, incisos II, IV,
V e VII e X), dentre eles a Cópia do termo do convênio, demonstrativo da execução da receita e da
despesa, relação de pagamentos, relação de bens, conciliação bancária e a cópia dos despachos
adjudicatórios das licitações,
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b) homologação do processo de prestação de contas do convênio SIAFI n° 316631, apesar do
mesmo encontrar-se com diversas pendências nos processos licitatórios e sem a aprovação do
ordenador de despesa da DFA/BA.
Analisando, as justificativas apresentas a Unidade Técnica, em pareceres uniformes,
2.
manifesta-se nos seguintes termos:
"Relatório de Auditoria realizada na Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento na
Bahia - DFA/BA, no período de 28.04.97 a 12.05.97, objetivando a verificação dos procedimentos
administrativos relacionados à transferência e ao acompanhamento da aplicação dos recursos
orçamentários destinados à celebração de convênios entre a DFA/BA e terceiros, conforme
estabelecido no Plano de Auditoria do 1° Semestre de 1997, aprovado pela Decisão n° 846/96 - TCU Plenário, tendo como gestor o Sr. Elton Matos Vieira, Delegado Substituto da DFA/BA.
Examina-se, na oportunidade, as justificativas apresentadas pelo responsável em audiência
prévia, bem como os esclarecimentos prestados pelo Sr. Jair Barreto dos Santos, Delegado da
Delegacia Federal de Controle na Bahia - DFC/BA, também em audiência prévia, ambas as audiências
determinadas pelo Ministro-Relator Adhemar Paladini Ghisi e promovidas por esta SECEX/BA
através dos ofícios n's 1.247/97 e 1.248/97 (fls. 165/166), as quais visam atender às questões
suscitadas pela equipe de auditoria às fls. 12/15 e estão documentadas às fls. 167/252 mais o Anexo
VIII.
Ante o exposto e considerando que:
3.1. quanto ao atendimento do Sr. Jair Barreto dos Santos ao oficio de audiência prévia n°
1.248/97:
a) o titular da DFC/BA argumenta (f1.167) que, em relação ao questionamento do item '21.2.a'
do Relatório de Auditdria (fl.15), 'por algum lapso, não teria sido objeto de análise do servidor do E.
TCU' o processo n° 21012.002217/95-84, o qual contém toda a documentação exigida pela IN/STN n°
02/93 (Anexo VIII), à exceção da Relação de Pagamentos dos Recursos da Contrapartida relativa ao
ano de 1995, a qual só foi encaminhada à DFA/BA em 19.08.97 (fls.188/195). Entretanto, a simples
menção de tal 'lapso' não explica nem justifica a não apresentação desse processo de prestação de
contas (Anexo VIII) à equipe de auditoria, uma vez que fora a direção da DFC/BA oficialmente
comunicada da presença dos auditores do TCU e formalmente lhe foi solicitado que disponibilizasse
informações e documentos necessários aos trabalhos de auditoria (fl.20).
Outro ponto não esclarecido diz respeito ao 'lapso' e a quem lhe deu causa, por que percebe-se
facilmente que há atribuição subliminar da causa desse 'lapso' à equipe de auditoria, o que se afigura
ser verdadeiramente iMprocedente em virtude de que só haveria uma possibilidade racionalmente
aceitável, s.m.j., para que os auditores do TCU não analisassem tal peça: não a terem solicitado.
Porém, essa hipótese é infundada porque pode-se ver, sem margem de dúvida, à fl.17 (item 2.2) que o
convênio em tela fora alvo de pesquisa na DFC/BA, ainda mais, para reforçar essa idéia, considerando
o que está dito nos itens 5 e 6 (fl.2) do Relatório de Auditoria e no próprio item 21.2.'a' (fl.15), no
trecho cujo processo encontra-se incompleto, ...', do mesmo relatório, e que o recurso fora
repassado para o executor do convênio em 16.05.95 (fl.253), o que enquadra o convênio em questão no
período abrangido pelos trabalhos de auditoria (fl.1).
Portanto, a justificativa apresentada com o intuito de elidir a irregularidade apontada nesse item
não se prestou para tal, visto que a homologação foi efetivada apesar da ausência da Relação de
Pagamentos dos Recursos da Contrapartida relativa ao ano de 1995, em desacordo com o art. 20, V e
§3° da IN/STN n° 02/93, além de que fica caracterizado que houve infração a normas legais, referentes
à sonegação de documentos ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, estatuídas na Lei n° 8.443/92
(art. 42,caput), no Decreto n° 93.872/86 (art. 139, § 4°) e no Decreto-lei n° 200/67 (art. 75, caput), bem
como a normas regulamentares previstas no Regimento Interno do TCU (art. 207 e art. 208, caput) e na
IN/TCU n° 09/95 (art. 33, caput e art. 32);
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b) relativamente ao item 21.2.'b' do Relatório de Auditoria (fl.15), alega o ordenador da
DFC/BA que assim que foi constatada a homologação indevida (f1.167), foi providenciado o seu
estorno através da 97NS00037, de 13.05.97 (fl.178). Acontece, porém, que essa providência só foi
adotada após ter sido detectada essa irregularidade pela equipe de auditoria, pois, conforme se pode
observar à fl. 1 do Relatório de Auditoria, os analistas do TCU estiveram presentes na DFC/BA entre
os dias 28.04.97 e 12.05.97, logo, antes da data de emissão da 97NS00037, que foi em 13.05.97,
ficando patente, portanto, que a medida corretiva só foi tomada em função da ação fiscalizadora dos
servidores desta E. Corte. Essa falha representa o cumprimento inadequado do cometimento
constitucional, atribuído ao Controle Interno, insculpido no art. 74, II da Constituição Federal de 1988,
assim como ao que prescreve o art. 2°, III do Decreto n ° 93.874/86.
3.2. quanto ao atendimento do Sr. Elton Matos Vieira ao oficio de audiência prévia n° 1.247/97:
a explicação dada (fl.184, 1-a) com respeito à falha apontada no item 21.1.'a.' do Relatório de
Auditoria (fl.13) remete ao Processo n° 21012.002217/95-84 (Anexo VIII), entretanto, a aprovação
dessa prestação de contas se procedeu embora estivesse incompleta, já que a Relação de Pagamentos
dos recursos da contrapartida só foi aportada ao feito supracitado em 19.08.97 (fls.188/195), sendo
assim, não foi observada a correta aplicação do preceito contido no art. 20, V e §3° da IN/STN n°
02/93;
o responsável acima trouxe aos autos a documentação de fls.196/215, que corresponde à
Relação de Pagamentos dos recursos da contrapartida do Convênio SIAFI n° 303451, em atendimento
ao item 21.1.'b' do Relatório de Auditoria (fl.13). Todavia, tal documentação só foi anexada à
prestação de contas em 19.08.97, portanto após o prazo fixado para apresentação da mesma (fl.254) e
só em atendimento a diligência da DFA/BA (fl.184, 1-b), logo, não foi considerado o que reza o art.
20, V e §3° da IN/STN n° 02/93;
argumentação inconsistente (f1.184, 1-c) em vista de que a própria minuta-padrão existente no
Manual de Convênios, instituído pela Portaria Ministerial n° 99/94, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento - MAA (fls.256/264), assim como o respectivo Termo do Convênio n° 005/96
(Convênio SIAFI n° 303451), em seu preâmbulo, se submete às disposições contidas, no que couber,
na Lei n° 8.666/93, no Decreto n° 93.872/86 e na IN/STN n° 02/93 (fls.57/64).
A situação em questão justamente é uma em que cabe a disposição contida no art. 16 da IN/STN
n° 02/93, pois ela regula exatamente a utilização da contrapartida, por conseguinte, para o fim a que se
destina e para resguardar o bem público, deve ser observada plenamente.
Essa tese de defesa apresentada fere claramente o princípio jurídico da hierarquia do
Ordenamento Jurídico; já que se baseia em norma hierarquicamente inferior para justificar a
desobediência ao mandamento de outra superior na escala hierárquica, pois uma norma meramente
declaratória não se equipara a uma prescritiva e reguladora, ainda mais por que o objeto daquela norma
se coloca formalmente submisso aos preceitos estatuídos nesta, conforme expusemos na parte inicial
desta alínea. Sendo assim, o descumprimento ao que estabelece o art. 16 da IN/STN n° 02/93
representa o não exercício do controle e fiscalização dos recursos da contrapartida, o que compromete
inclusive a execução dos objetos dos convênios;
c/c f1.185,
as alegações, para esclarecimento do item 21.1.'d', f1.13, são falaciosas (fl.223,
`d') em vista de que, no próprio extrato de fl.119, está evidenciado que houve saldo devedor no dia
22.07.96, no valor de R$ 17.997,71, o bastante para gerar os encargos bancários cujo montante total foi
de R$ 76,85 (fl.119), porque os juros bancários eram elevadíssimos, maiores inclusive que os atuais,
consequentemente, foi burlado o art. 8°, VII da IN/STN n° 02/93;
o descumprimento do art. 8°, V da IN/STN n° 02/93, apontado no item 21.1.'e' (fl.13), ocorreu
claramente em 2 (dois) documentos da fl.129, apesar da negativa do convenente à fl.223,'e', e, ao que
parece pelos valores é pelas datas dos cheques expressos nos extratos de fls.119/120, quando
comparados com os recibos e notas fiscais de fls.123/133, também não foi respeitado o art. 74, § 2° do
Decreto-lei n° 200/67 c/c art. 77 do mesmo diploma legal, além de que, na cópia de cheque à f1.123,
percebe-se que não foi cumprido o art. 16, caput da IN/STN n° 02/93, situações essas que impedem,
inclusive, o correto cumprimento do art. 20, incisos IV,V e VII da IN/STN n° 02/93. Saliente-se, ainda,
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que não foi seguido o mandamento contido no art. 21 da IN/STN n° 02/93, como se pode conferir nos
documentos de fls. 123/143;
O o conteúdo do item T, fl.223, aliado às cópias acostadas às fls.225/230, atendem parcialmente
às indagações presentes no item 21.1.T (fl.13) quanto ao descumprimento do art. 113, §§2° e 3° da Lei
n°5.172/66 (C.T.N.);
a justificativa do item 'g', fl.223 não procede, pois a irregularidade descrita no item 21.1.'g'
(fl.13) consistiu na discriminação da despesa apresentada na Relação de Pagamentos (f1.140)
divergente daquela informada na NF n° 1.461/96 (fl.141), o que impossibilita a verificação do
atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade da despesa, prescritos no art.
1°, §1° da Lei n° 8.443/92;
o gestor não justifica a irregularidade indicada no ponto 21.1.'h' (fl.13), que é a mesma do
item 'e' acima, ou seja, não cumprimento do art. 8°, V da IN/STN n° 02/93, nos arrazoados contidos
nos itens 'h) e i)', f1.186 e 'h', f1.223;
a resposta à alínea 'i' (fl.14) contida no ponto 'i', fl.224 não teve poder de esclarecer a questão
levantada por não ter havido, nem haver, nenhum documento que demonstre que se formalizou o
processo licitatório, bem como não há, nos autos, a justificativa necessária requerida para a hipótese de
dispensa (art. 26 da Lei n° 8.666/93), procedimentos esses devidos pelo convenente face ao convênio
firmado com a DFA/BA (fls.99/104) e que, logo no preâmbulo, informa da sujeição das partes
convenentes à lei supracitada. Desta forma, conclui-se que o art. 2° c/c art. 23 da Lei n° 8.666/93 não
foi atendido assim como, também, o art. 26 da mesma lei;
j / k) o executor do convênio tenta justificar as irregularidades apontadas nos quesitos 21.1.'j' e
21.1.'k', fl.14, alegando `... falta de costume com os termos apropriados ...', o que o teria levado a
considerar diárias como verba de representação (fl.224). Acontece, porém, que a confusão de termos
não foi apenas com verba de representação (fl.144), mas também com pró labore (f1.143), sendo que,
sob este último termo, foi descontado imposto de renda (fl.143) referente a esse pró labore mais
despesas de transporte. Respeitante a esse 1RRF se conclui de imediato não ter sentido a afirmação de
que se pagou diárias ao Sr. Luiz Fernando Marcellini Massa, uma vez que esse rendimento é não
tributável por tratar-se de rendimento de natureza indenizatória.
Afora isso, há ainda que se aduzir que as cópias de faturas de passagens aéreas, anexadas ao
processo pelo Sr. Luiz Fernando Massa (fls.239/240), apresentam como data de emissão o dia 07.09.96
(feriado nacional), ou seja, foi emitida e, portanto, refere-se a passagens aéreas cujos bilhetes foram
certamente emitidos por volta dessa data, com validade a partir do mês de setembro de 1996, isto é,
dois meses após a realização do evento organizado pela Associação Baiana dos Criadores de Cavalos ABCC, ocorrido no mês de julho de 1996. Isto fica evidenciado e comprovado pelos documentos de
fls. 234/237 - 'Requerimento de Direitos e Vantagens, do Órgão de Superintendência da UFBA'
anexados também pelo Sr. Luiz Fernando Massa, pois no campo 'Informações Adicionais (do
requerente ou da Unidade)' consta os períodos previstos para as viagens, todos dentro dos meses de
agosto e setembro de 1996. Além de que essas vantagens foram cobradas da UFBA, como se pode
logicamente deduzir desses documentos, o que implica que o que foi descontado da verba do convênio
n° SIAFI 305442 teve destinação outra que não a alegada.
Acrescente-se ainda que existia um convênio entre a ABCC e a UFBA (Convênio de Cooperação
Departamento de Produção Animal / MEV - UFBA & ABCC) vigente à época do evento objeto do
Convênio SIAFI n° 305442, do qual o Sr. Luiz Fernando Massa participava com um projeto
extensionista, sendo que ele é servidor da UFBA. As viagens para Brasília e Belo Horizonte foram
planejadas em função desse convênio entre ABCC e UFBA (fls. 224). De acordo com as datas
previstas para as viagens, presume-se que estavam necessariamente desvinculadas do convênio SIAF1
n° 305442, porque seu objeto já não mais existia ao tempo dessas viagens.
Outra fundamental decorrência da distinção entre as datas das viagens e a data do evento é que as
supostas diárias foram pagas sem fundamento legal, pois o pagamento de diárias só se justifica quando
o servidor se encontra afastado de sua sede, conforme estatui o art. 2° do Decreto n° 343/91
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(fls.2341235), o que não ocorreu já que o evento se deu no Município de Salvador/BA, sede tanto da
ABCC quanto da UFBA.
Uma nova observação a ser feita é quanto à cópia de fatura anexada ao processo às fls.2391240.
Nela consta como sacado a ABCC e seu histórico reporta-se a `...despesas de viagens do Sr. Luiz
Fernando Massa, sendo: passagens aéreas: 2 SSA/BSB/SSA e 2 SSA/BH/SSA + hospedagem,
alimentação e transporte'. Valor da fatura: R$ 7.302,11. Nota-se, portanto, que houve duplicidade de
apropriação de despesa, porque, por definição, as diárias são para cobertura de despesas com
hospedagem, alimentação e transporte fora da sede do servidor, sendo assim, uma vez que o Sr. Luiz
Fernando Massa percebeu diárias, não poderia licitamente incluir na fatura da Tessa Tour essas
despesas (art. 2° do Decreto n° 343/91).
Ademais, essa fatura não é suficiente como documento comprobatório de que o pagamento foi
realmente efetuado com o recurso do Convênio SIAFI n° 305442, uma vez que não foi anexada cópia
do cheque, nem consta o seu número, que o efetuou, com o respectivo documento de quitação dessa
dívida, além de que, no dia 09.08.96, foi descontado o cheque número 661353, no valor de R$
12.442,74 (f1.120), o mesmo valor mencionado no Recibo de fl. 143, passado no mesmo dia 09.08.96,
que se refere a despesas de transporte e combustível e pró labore, significativamente diferentes das
despesas referidas na fatura de fls. 239, e não se menciona diárias, aliás o que não seria possível em
vista da cópia do DARF de recolhimento de TRRF sobre esse valor de R$ 12.442,74, em nome do Sr.
Luiz Fernando Massa.
Sendo assim, os argumentos e documentos trazidos ao feito pelo multicitado servidor da UFBA
não demonstram o atendimento, pelo contrário, à regra do art. 1°, §1° da Lei n° 8.443/92, bem como, da
mesma forma, ao que diz o art. 8°, VIII da IN/STN n° 02/93;
1) a DFAJBA alega, respondendo ao item 21.1.'1' (f1.14), redução do quadro de pessoal em
virtude de aposentadorias e falta de concursos públicos para ocupação dos cargos de seu quadro de
carreiras - já faz mais de dez anos que se realizou um concurso público (fl.184 e 186). No entanto, essa
falta de eficiência e eficácia já vem se repetindo há muito tempo, porque também foi constatada por
outra equipe do TCU, em 1994, e igualmente relatada pela equipe de auditoria operacional do Controle
Interno (fls.27/32), quando provavelmente havia mais funcionários do que hoje em dia, principalmente
em 1994 - nesse interregno temporal alguns servidores certamente se aposentaram, etc.-, o que nos
leva a pensar que o problema não está fundamentado a priori no número reduzido de funcionários, mas
sim no planejamento e na execução equivocados das ações de fiscalização, supervisão e
acompanhamento das atividades relativas a esses convênios;
a DFA/BA (fl,.186, 'In') informa, em atendimento ao item 21.1.'m', que, com a assinatura do
2° Termo Aditivo ao Convênio MA/SDA n° 008/93 (Convênio SIAFI n° 072477 - fl.241), a execução
está a cargo da EBDA, que está apresentando os relatórios mensalmente;
alega-se, respondendo ao quesito 21.1.'n', f1.14, que houve comum acordo na priorização do
combate à febre aftosa, 'ficando para uma 2 etapa a criação dos Conselhos Estaduais (fl.185). Todavia,
não houve observação 'ao -que reza o art. 65, caput c/c o art. 116, caput, ambos da Lei n° 8.666/93,
porque não existe, ou não foi apresentado à equipe de auditoria, nenhum documento de justificativa
dessa alteração de cláusula contratual (Cláusula 3, II, 'c' - fl.59), tendo sido acostado aos autos tãosomente cópia da Portària n° 269/96 do Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do
Estado da Bahia, que instituiu a Câmara Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, e 2 (duas) cópias de
oficios de comunicação desse mesmo órgão estadual (fls.218/221);
muito embora o executor do convênio tenha acostado originais e cópias das consultas
realizadas junto à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, em atenção ao item 21.1.'o'
(fl. I4),solicitando indicação de profissionais com vistas a ministrarem os cursos e palestras
pretendidos (fls.242/247), não foi prestado o esclarecimento desejado quanto à falta da documentação
comprobatória das qualificações técnicas daqueles profissionais, que pudesse servir como justificativa
necessária para a inexigibilidade da licitação adotada pela Associação dos Cafeicultores de Conquista ASCCON, visto que o art. 25, II da Lei n° 8.666/93 condiciona tal inexigibilidade aos serviços técnicos
especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, sendo
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este o art. da Lei n° 8.666/93 que poderia servir de fundamento para uma não realização de licitação
neste caso.
As peças anexadas pelo executor não demonstram singularidade em relação ao cooperativismo e
associativismo, pois um dos profissionais é ligado a uma cooperativa agropecuária e não cafeicultora,
como também não atesta notória especialização de nenhum dos profissionais, nos termos do art.25, §1°
da mesma lei.
Vale ainda lembrar o que preceitua o art. 3 0 , §1 0 , I da Lei n° 8.666/93 quanto à proibição de se
tolerar condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio, o que se pode inclusive argüir face à
consulta feita unicamente à UESB;
p) apesar das justificativas do executor (f1.248), permanece impossibilitada a verificação do
atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade preconizados no art. 1°, §1 0 da
Lei n° 8.443/92, e argüidos no item 21.1 `p', fl.14, em razão de que o orçamento apresentado pela
firma vencedora da carta convite da ASCCON, Idéia Ltda., não aponta os preços conforme os itens
constantes da carta convite, mas sim generalizando em dois itens apenas (fls.249/251), não sendo,
dessa, forma, possível comparar os preços apresentados com a realidade de mercado, em flagrante
prejuízo da transparênCia necessária ao se lidar com recursos públicos. Além disso, o executor só
incluiu na Prestação de Contas um despacho adjudicatório da licitação, omitindo a apresentação do
mapa de propostas dos licitantes, as respectivas cartas convites (cópias) remetidas a cada licitante, bem
como o aviso da licitação;
somos, então, pelo envio dos autos ao Ministro Relator Adhemar Paladini Ghisi, propondo,
-•
preliminarmente:
I - com base no art. 22, parágrafo único da Lei n° 8.443/92, sejam rejeitadas as razões de
justificativas dos responsáveis mencionados acima e comunicados da rejeição conforme estabelece o
dispositivo normativo em foco;
II - com fulcro nos art. 5°, I, II e VII; art. 41 e art. 47, todos da Lei n° 8.443/92, que seja
determinada a transformação do presente relatório em Tomada de Contas Especial e ordenada a citação
do responsável, Sr. Geraldo Carvalho da Silva, Diretor Presidente da Associação Baiana dos Criadores
de Cavalos - ABCC, pelas importâncias de R$ 76,85, correspondente a despesa com encargos
bancários, e R$ 12.442,74, relativa a despesas com diárias e passagens do Sr. Luiz Fernando
Marcellini Massa, a serem recolhidas aos cofres da União, acrescidas dos devidos encargos legais,
calculados a partir de, respectivamente, 31.07.96 e 09.08.96, até a data de seu efetivo recolhimento;
III - aplicação da multa prevista no art. 58, VI da lei n° 8.443/92 ao Sr. Jair Barreto dos Santos;
IV - aplicação da multa prevista no art. 58, II e III da Lei n° 8.443/92 c/c art. 16, §2°, `b' da
mesma Lei ao Sr. Elton Matos Vieira, em razão de:
inércia e concordância diante de ato ilegal e antieconômico cometido contra o disposto nos
arts. 8°, incisos VII e VIII, e 16 da IN/STN n° 02/93 e no art. 1 0 , §1° da Lei n° 8.443/92;
não observação do que prescreve o art. 8°, V da IN/STN n° 02/93 e conseqüente aprovação de
ato ilegal com infração .a norma de natureza contábil e operacional;
não exigência de realização de processo licitatório para despesa que requeria tal procedimento,
contrariando o disposto no art. 2° c/c art. 23 da Lei n° 8.666/93;
anuência com a falta de comprovação documental que embase a não realização de processo
licitatório na contratação de palestrantes para ministrarem cursos, o que colide com o disposto no art.
26 da Lei n° 8.666/93; '
V - sem prejuízo das medidas e sanções descritas supra e com fundamento no art. 194, II do
Regimento Interno do TCU c/c o art. 31, §1° da IN/TCU n° 09/95, e considerando, se acatada a
proposição de n° II acima, não se tratar da hipótese do art. 197, §2° do RITCU, que sejam, em vista das
demais impropriedades 'apontadas, as seguintes determinações dirigidas aos responsáveis pela
DFA/BA e pela DFC/BA, solicitando acompanhamento da DFC/BA das soluções adotadas e que as
faça constar do Relatório de Auditoria das contas anuais:
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a) para a DFA/BA:
observar o estrito cumprimento do art. 20, incisos II, IV, V, VI, VII e X da IN/STN n° 02/93,
ou dispositivo normativo equivalente de norma que a tenha sucedido, para aprovação de prestação de
contas de convênios;
exigir comprovação pelo convenente dos gastos efetuados com os recursos da contrapartida
de acordo com o art. 20, §3° da IN/STN n° 02/93, ou dispositivo normativo equivalente de norma que a
tenha sucedido;
não admitir a realização de despesas com juros sobre saldo devedor de acordo com o art. 8°,
VII da IN/STN n° 02/93, ou dispositivo normativo equivalente de norma que a tenha sucedido;
não aceitar documentos de despesa com datas de emissão anterior à vigência do convênio,
de acordo com o art. 8°, V da IN/STN n° 02/93, ou dispositivo normativo equivalente de norma que a
tenha sucedido;
não aceitar documentos de despesa sem valor fiscal, conforme exige o art. 113, §§2° e 3° da
Lei n° 5.172/66 (CTN);
não concordar com documento de despesa cujos elementos discriminados difiram daqueles
relacionados na Relação de Pagamentos da prestação de contas, de forma que se possa verificar o
atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade da despesa, prescritos no art.
1°, §1° da Lei n° 8.443/92;
planejar com mais minudência e executar com maior rigor as ações de fiscalização,
acompanhamento e supervisão de convênios referentes a sanidade animal e a classificação vegetal,
afim de que melhore a eficiência e a eficácia de seus resultados e, assim, se cumpra o que prevê o art.
1 0 , §1° da Lei n° 8.443/92;
exigir o cumprimento rigoroso das cláusulas do Convênio MAARA/SEAGRI n° 008/93
(Convênio SIAFI n° 072477);
observar o mandamento contido no art. 65, caput c/c o art. 116, caput, ambos da Lei n°
8.666/93, no que se refere a alterações de cláusulas de convênios;
não aceitar documentos de despesa cuja discriminação careça de informações que permitam
identificar o quantitativo de material utilizado, o que impossibilita a verificação do atendimento aos
princípios da legalidade, legitimidade e economicidade (art. 1°, §1° da Lei n°8.443/92);
b) para a DFCSA:
observar o estrito cumprimento do art. 20, incisos II, IV, V, VI, VII e X da IN/STN n°
02/93, ou dispositivo normativo equivalente de norma que a tenha sucedido, para aprovação de
prestação de contas de convênios;
cuidar para que a homologação de processos de prestação de contas só ocorra conforme os
procedimentos regulamentares, zelando-se pelo bom desempenho das atribuições conferidas pela
CF/88 (art. 74, II) e pelo art. 2°, III do Decreto n° 93.874/86 ao Controle Interno."
É o relatório.
II - VOTO
Verifico que a Unidade Técnica questiona o fato de que diversos documentos somente
agora foram entregues pelos responsáveis, restando dessa forma caracterizada a sonegação de documentos
a esta Corte quando da realização da auditoria.
Constato, no entanto, que a Equipe, apesar de ter solicitado a documentação por escrito, o
fez de forma genérica Ao verificar a falta da que ora se questiona não reiterou a solicitação explicitando
aquela faltante, nem representou ao Relator, a quem caberia assinar o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação dos documentos, como determina o art. 208, § 1°, do Regimento Interno
9
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Tivesse a Equipe, após verificar a falta da documentação solicitada, reiterado o pedido
explicitando a documentação não entregue, a questão poderia ter sido resolvida ainda no curso da
auditoria, pois a mesma encontrava-se nas dependências daquela Delegacia
Dessa forma, ante a apresentação dos documentos pelos responsáveis, entendo que podem
ser acolhidas as justificativas apresentadas para as questões tratadas na alínea "a" da audiência do Sr. Jair
Barreto dos Santos, e nas alíneas "a", "I" e "m" da audiência do Sr. Elton Matos Vieira.
II
Passando ao exame dos demais itens das audiências, não posso concordar com a proposta
da Unidade Técnica para que seja aplicada multa ao Sr Jair Barreto dos Santos, em primeiro lugar porque
já encaminhou a documentação questionada, e em segundo lugar porque foi estornado o lançamento
homologando a prestação de contas do Convênio SIAFI N° 316631.
Ante as providências adotadas, considerando que as falhas em comento poderiam ter sido
6
regularizadas durante a auditoria, e considerando, ainda, o fato que não resultaram em prejuízos ao
Erário, entendo descabida a sanção sugerida pela SECEX/BA.
Com relação às impropriedades atribuídas ao Sr. Elton Matos Vieira, considero, também,
7
infundada a aplicação de multa sugerida pela Unidade Técnica, ante o entendimento de que não restaram
justificadas as falhas registradas nas alíneas "d", "j" e "k" da audiência, cuja responsabilidade, no entanto,
deve ser atribuída unicamente à Associação Baiana dos Criadores de Cavalo - ABCC, conforme
procurarei demonstrar a seguir.
Sobre o pagamento de juros ao Banco do Brasil (alínea "d"), a referida Associação não
8
conseguiu justificar a realização de tal despesa, vedada pelo art. 8°, inciso VII, da IN/STN n° 02/93, como
registrado pela Unidade Técnica
Endosso o entendimento esposado pela Unidade Técnica no que pertine às falhas
registradas nas alíneas "j" e "k" da audiência, visto que a ABCC, também, não conseguiu demonstrar a
incompatibilidade existente entre a documentação juntada aos autos e o objeto do convênio. Não
justificou o pagamento dê despesas de passagens aéreas utilizadas após a realização da exposição de
cavalos objeto do convênio para o Sr. Luiz Fernando Marcellini Massa, nem o pagamento de diária ao
mesmo senhor, visto que esse residia na cidade de Salvador, local em que foi realizada aludida exposição.
Entendo, dessa forma, assistir razão à Unidade Técnica quando, com fulcro no art. 47, da
Lei n° 8.443/92, propõe a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial.
A respeito do Convênio SIAFI n° 303451 (alíneas "b" e "c" da audiência), afirma a
Unidade Técnica que o responsável descumpriu o art. 16, e § 3°, e art. 20, ambos da IN/STN n° 02/93,
uma vez que os recursos correspondentes à contrapartida não foram aplicados nem movimentados na
conta específica do convênio: .
Ocorre que restou comprovada a aplicação dos valores da contrapartida (§ 3°, art. 20 da
IN/STN n° 02/93), conforme relação encaminhada pelo gestor, e pelos motivos expostos nos parágrafos
iniciais deste Voto, compreendo encerrado o assunto.
Quanto ao descumprimento do art. 16 da mesma norma, que abaixo transcrevo, verifica-se
13
que o dispositivo trata dos recursos liberado pelo órgão repassador e não da contrapartida de quem recebe
tais recursos, como podemos depreender dos demais dispositivos consignados na Seção "DA
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS" da IN/STN n° 02/93
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"Art. 16. Os recursos serão mantidos em conta bancária especifica, somente sendo permitidos
saques para o pagamento."
Quanto às . despesas no montante de R$ 4.551,93 e de R$ 2.400,00, objeto de
questionamento nas alínea "e" e "h" da audiência, relativas ao Convênio SIAFI n° 305442, exceto pela
despesa de R$ 361,00, cuja nota fiscal data de 10/07/96, as demais foram efetivadas após a assinatura do
Convênio que ocorreu em 11/07/96, portanto, quando o mesmo se encontrava em vigência.
Note-se, por oportuno, que a legislação mencionada veda a aplicação de recursos fora da
vigência do convênio e não antes do repasse dos recursos, que, poderá, inclusive, ser descentralizado de
forma parcelada enquanto estiver em vigor o convênio.
Tendo em vista o exíguo prazo para execução do objeto do convênio e a imaterialidade do
valor da despesa (R$ 361,00) frente ao valor total do convênio (R$ 220.000,00), entendo que pode ser
relevada a falha indicada pela Unidade Técnica.
Considero justificada, também, a falha transcrita na alínea "g" da audiência, concernente à
17
divergência existente entre o valor da nota fiscal (a maior) e aquele registrado na relação de pagamento.
Incompreensível seria o registro de um valor na referida relação superior àquele apresentado na nota
fiscal
Com relação à audiência objeto da alínea "i" - dispensa de licitação - como já afirmei, o
convênio com a Associação Baiana dos Criadores de Cavalo - ABCC foi assinado em 11.07.96, cujo
objetivo era a realização de uma exposição de cavalos que teria inicio no mês de julho do mesmo ano.
Apesar de não existir previsão legal para a dispensa ou inexigibilidade da licitação, a
realização desse procedimento mostrava-se inviável, haja vista o exíguo espaço de tempo existente entre a
execução do objeto do convênio e a data da assinatura do mesmo. Por oportuno, deveria ter sido realizada
licitação não apenas com relação ao valor questionado pela Equipe, mas para todo o valor do convênio
(R$ 220 000,00).
Não obstante a falha cometida, por falta de planejamento dos convenentes, entendo
suficiente apenas determinação à Delegacia Federal de Agricultura para que evite a transferência de
recursos quando o prazo para execução do objeto for incompatível com a realização do devido
procedimento licitatório.
A respeito da dispensa de licitação para a contratação de profissionais para ministrarem
palestras nos cursos de "Manejo de Café e Associativismo e Cooperativismo (alínea "o" da audiência),
trago à colação o entendimento por mim exposto e acolhido por este Egrégio Plenário de que a
contratação desses profissionais enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no
inciso II do art. 25, c/c o inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666/93 (Decisão n° 439/98, Ata 27/98).
Entendo, por último, que o documento fiscal apresentado como prestação de contas (alínea
"p" da audiência), examinado em conjunto com aqueles remetidos pelo responsável, ainda que o
orçamento/proposta da firma vencedora não tenha sido apresentado na forma indicada pela ASCCON,
conseguem delimitar o objeto licitado, qual seja a implementação de dois cursos, um voltado para o
Manejo do Café e outro sobre Associativismo e Cooperativismo, cujo preço ofertado deveria contemplar
todos os itens indicados pela contratante. No meu entendimento, tais dados são suficientes para que se
proceda avaliação dos preços contratados.
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O argumento de que não foram apresentados o "mapa de proposta dos licitantes, as
23
respectivas cartas convites (cópias) remetidas a cada licitante, bem como o aviso da licitação", não deve
prosperar porquanto não foi objeto de questionamento na audiência. Deixo, por isso, de considerá-lo.
Finalmente, não obstante discordar da aplicação de multa aos responsáveis, entendo
24.
pertinente que sejam feitas as determinações sugeridas pela Unidade Técnica.
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 04 de novembro
de 1998.

HEM AR PALAD1NI GHI S I
›ini‘o-Relator
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DECISÃO N°

7 51

/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 250.172/97-6
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Job Medrado Brasileiro (Delegado), Elton Matos Vieira (Delegado Substituto) e Jair
Barreto dos Santos (ordenador de despesa da Delegacia Federal de Controle - DFC/BA)
4, Unidade: Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento na Bahia - DFA/BA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEXIBA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Elton Matos Vieira e Jair
Barreto dos Santos;
8.2 determinar a Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento no Estado da Bahia
- DFA/BA que:
8.2.1 exijacomprovação pelos convenentes dos gastos efetuados com os recursos da
- art. 2°, § 2° e 3°, da Instrução Normativa/STN n° 1, de 15 de janeiro de 1997,
contrapartida de que trata o
publicada no DOU de 31.01.97, ante o que dispõe o art. 28, inciso IV, da mesma norma;
8.2.2 não aceite documentos de despesas com datas de emissão anterior à vigência do
convênio, ante a vedação expressa contida no art. 8°, inciso V, da Instrução Normativa/STN n° 1, de 15 de
janeiro de 1997, publicada no DOU de 31.01.97;
8.2.3 não aceite documentos de despesas com juros ou outros encargos bancários, ante a
vedação expressa contida no art. 8°, inciso VII, da Instrução Normativa/STN n° 1, de 15 de janeiro de
1997, publicada no DOU de 31.01.97;
8.2.4 evite aceitar documentos comprobatórios de despesas sem valor fiscal, ante o que
dispõe o art. 113, §§ 2° e 3° da Lei n° 5.172/66;
8.2.5 adote providências no sentido de acompanhar e supervisionar a execução dos
convênios firmados pela unidade;
8.2.6 evite a transferência de recursos mediante convênio quando o prazo para execução do
objeto for incompatível com á realização do devido procedimento licitatório;
8.3 converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, determinando, desde já, a
citação do então Presidente da Associação Baiana dos Criadores de Cavalo — ABCC, Sr. Geraldo
Carvalho da Silva, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, apresentar alegações de
defesa ou recolher as importâncias de R$ 76,85 (setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e R$
12.442,74 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) aos cofres da União,
atualizadas monetariamente a partir de 31.07.96 e 09.08.96, respectivamente, até a data de seu efetivo
recolhimento, devendo ser alertado o responsável que a simples liquidação do débito não sanará as
irregularidades verificadas no presente processo;
8.4 determinar a Delegacia Federal de Controle no Estado da Bahia - DFC/BA que evite
aprovar prestação de contas que não esteja de acordo com as determinações contidas na Instrução
Normativa/STN n° 1, de 15 de janeiro de 1997, publicada no DOU de 31.01.97;
Ata n" 44/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha

AD

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

13
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inistro-Relator
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-625.177/94-0 (com um volume)
Anexos:
TC-004.889/98-3 (Solicitação de informações)
TC-625.060/94-6 (Representação da Secex/RS sobre contratação de
pessoal)
TC-625.142/94-2 (Contrato celebrado entre o Hospital de Clinicas de
Porto Alegre/RS-HCPA)

•

NATUREZA: Relatório de Auditoria (áreas de Pessoal, Licitações,
Contratos e Receitas Próprias)
UNIDADE: Hospital de Clinicas de Porto Alegre/RS-HCPA
RESPONSÁVEL: Carlos César Silva de Albuquerque
EMENTA: Relatório de Auditoria. Falhas em procedimentos
licitatórios, na área de pessoal, no cálculo da remuneração de dirigentes
e na movimentação das receitas próprias. Determinações. Juntada às
contas respectivas.

Os presentes autos (TC-625.177/94-0), aos quais foram juntados, por correlação de
assunto, os processos nos TC-625.060/94-6 e TC-625.142/94-2, e mais dois pedidos de informações (TC004.889/98-3 e Vol. I do TC-625.177/94-0), já atendidos, tratam de fiscalizações realizadas nas áreas de
pessoal, licitações, contratos e receitas próprias do Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA).
Após os procedimentos fiscalizatórios e o exame conjunto dos autos, remanesceram
pendentes de esclarecimento ou justificativa falhas e impropriedades atinentes aos seguintes assuntos:
cálculo da remuneração do funcionário paradigma e de dirigente (item I, fls. 350/351);
cessão de servidor (da UFRS ao HCPA) tida como irregular, com percepção de
estipêndios indevidos (item II, fls. 351/352) (acumulação);
contratação de servidor igualmente tida como irregular (item III, fl. 352);
processos licitatórios (item IV, fls. 350/353); e
procedimentos relativos a admissão e ascensão funcional (fls. 350/354).
Diante desses achados de auditoria, comentados de forma detalhada às fls. 333/350 em
face das respostas do HCPA às diligências sobre eles formuladas, a instrução, na conclusão de fls.
350/354, sugere, entre outras, as seguintes providências saneadoras, verbis:
"I) Com relação à remuneração do dirigente:
I. Que esta Corte de Contas se pronuncie sobre qual das hipóteses abaixo deve
prevalecer, quando se tratar da situação prevista no art. 3°, inciso II, do DL 2355/87 (remuneração
do paradigma):
1.1. Quando a maior retribuição paga a empregado da estatal, considerado pois como
paradigma, superar legalmente o teto de Ministro (em face da utilização de parcelas permitidas por
lei (ATS), pode tal montante integrar os honorários do dirigente ou devem estes ficar limitados ao
teto constitucional?
1.2. Caso o honorário do dirigente deva limitar-se ao teto constitucional, desprezando-se
as parcelas permitidas por lei e recebidas pelo paradigma além do teto, sugerimos deva ser feita
determinação ao HCPA, no sentido de ser observado este limite, vez que o dirigente percebeu em
relação ao teto constitucional, no mês de abril/94, 421,44 URVs a mais (teto constitucional: 2824,66
URVs. Valor percebido pelo dirigente: 3.246,21 URVs).
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1.3. Caso os honorários do dirigente devam corresponder ao total percebido pelo
paradigma, ainda que excedente ao salário de Ministro pela inclusão das parcelas permitidas por lei
(ATS), sugerimos deva ser feita determinação ao HCPA para observância deste limite, vez que
embora o paradigma tenha percebido (no mês de abril/94) 2.992,17 URVs, superior pois ao teto de
Ministro, que era de 2.824,66 URVs, o dirigente recebeu 254,04 URVs a mais ao percebido pelo
paradigma.
Que seja igualmente determinado ao HCPA que fora da alternativa anterior
prevalecente, não se poderá utilizar novamente o ATS do paradigma em caráter isolado, para
pagamento do honorário de dirigente, como foi o caso ocorrido em abril/94.
Que esta Corte de Contas se pronuncie expressamente sobre a impossibilidade de
excluir-se do teto constitucional o acréscimo de 20%, calculado sobre a remuneração do paradigma
0
a que faz jus o dirigente optante, por força do § I° do art. 3 do DL 2355/87, ante a edição da Lei
8852/94 que derrogou o citado DL no que se refere ao § 20 de seu art. 1°, ainda que restabelecida a
alínea "r" do inciso III do art. 1° daquela Lei por ato do Congresso, dado o caráter salarial daquela
vantagem.
Que seja determinada a instauração de Tomada de Contas Especial para fins de
citação do Sr. Laerte Cafruni Martins, Prof. Adjunto da UFRGS, cedido ao HCPA, por ato do Sr.
Ministro de Educação e Desportos, de 16/09/93, para a função de Assessor Especial de Diretoria,
Cl. 16, Nível I, sem ônus para a origem, afim de que recolha o valor percebido indevidamente na
UFRGS, a partir de outubro de 1993, com os encargos legais, até a véspera do recolhimento, vez que
concomitante com o percebido no HCPA (cfr. demonstrativo fls. 327 a 332).
Que esta Corte de Contas se pronuncie sobre a legalidade ou não da contratação do
biólogo, Dr. Dennis Ricardo Augusto Mans, com dispensa de licitação ... a partir de 01/10/92, por
prazo determinado, pelo período de 48 meses para realização de atividades de pesquisa do
Laboratório de Pesquisas do Serviço de Oncologia do HCPA, ante a ausência de legislação
específica destinada às estatais, neste particular, cfe. considerações efetuadas às fls. 336 a 339.
No entanto, caso o pronunciamento seja pela ilegalidade, e considerando a natureza das
pesquisas que vem sendo realizadas, Screening de produtos naturais anti câncer', e os trabalhos já
apresentados, fls. 93 a 96, sugerimos que, em caráter excepcional, permita-se a continuidade da
contratação até seu termo final.
Que seja determinado ao HCPA a observância dos seguintes procedimentos:
I. Remessa dos atos de admissão de pessoal ao Controle Interno para fins de apreciação e
registro pelo TCU nos termos da Resolução TCU 255, de 26.09.91, DOU de 02.10.91, alterada pela
Resolução TCU 259 de 24.03.92 e IN/TCU 02/93, DOU 31.12.93.
Utilizar-se da dispensa de licitação com base no art. 24 inciso IV da Lei 8666/93
somente quando ficar efetivamente caracterizada ou justificada a situação de emergência ali
prevista.
Observar o princípio da licitação, ainda quando se trate de aquisição por consignação
(órtese e prótese), evitando-se a dispensa por emergência de que trata o art. 24 inciso IV da Lei
8.666/93.
Observar o princípio da licitação no caso da contrafação com a empresa Oxigênio do
Brasil S/A para fornecimento de mistura padrão, calibração 20% oxigênio e 80% hélio, com locação
do respectivo cilindro, tendo em vista que o total do fornecimento, considerando a soma dos doze
meses contratados à época da dispensa (04.01.94 CR$896.313,60) exigia licitação na modalidade
Convite, não bastando a alegação de utilização esporádica.
Atentar para o estatuído no art. 25 I da Lei 8.666/93, quanto aos órgãos competentes
para emissão de atestados de comprovação de exclusividade.
Observar o principio da licitação na contrafação de empresas para prestação de
serviços de manutenção no sistema de Geração Auxiliar de Energia Elétrica do HCPA, sob pena de
responsabilidade, caso continuem sendo firmados novos contratos, com inexigibilidade de licitação,
com a empresa STEMAC - Grupos Geradores, sob alegação de ser o próprio fabricante do sistema.
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Atentar para os limites a que estão sujeitas as modalidades de licitação (art. 23 e
incisos da Lei 8.666/93, evitando-se a realização de Convite quando o correto seria Tomada de
Preços (PAC 31.921 - gases medicinais).
Observar o que dispõe o art. 26 da Lei 8.666/93, tendo em vista a falta de ratificação da
autoridade superior nas dispensas de licitação e situações de inexigibilidade, sob alegação de que a
assinatura do subseqüente contrato supriria tal omissão.
Observar o estatuído no caput' do art. 51 da Lei 8.666/93, ante a falta de assinatura
dos três integrantes da comissão de licitação ali prevista.
Evitar a inclusão de cláusulas no Edital que:
ampliem as hipóteses de desclassificação (art. 48, itens I e II da Lei 8.666/93).
Estabeleçam o direito de aceitar, no todo ou em parte, qualquer proposta (art. 43, inciso IV da
Lei 8.666/93.
- Fixem critérios subjetivos suscetíveis de interferir no julgamento das propostas (art. 43, IV e art.
48, Ida Lei 8.666/93, combinado com seu art. 39, como: 'Não serão aceitas propostas que divirjam
do Edital, em pontos fundamentais.'
Indicar o valor avençado nas publicações dos extratos contratuais.
Observar o princípio da licitação, formalizando o processo conforme dispõe a Lei
8.666/93, quando da contratação de advogado para acompanhamento de ações judiciais.
Atentar para o que estabelece o inciso V do art. 55 da Lei 8.666/93, ante a omissão,
em contratos, do crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação de classificação funcional
programática e da categoria econômica.
Evitar a inclusão de cláusula de prorrogação de prazo, nos contratos que tenham por
objeto a compra de bens (órtese e prótese), vez que tal situação não se encontra prevista no art. 57
da Lei 8.666/93.
Evitar o recolhimento de determinadas receitas próprias arrecadadas pelo HCPA, via
tesouraria, como aquelas oriundas de locações de lojas que, por sua natureza, devem ser recolhidas
via bancária, vez que enquadráveis na situação prevista no § I° do art. 74 do DL 200/67.
Evitar a movimentação financeira em bancos particulares (Banco Real S.A., no caso)
por infringir o art. 164 § 3° da CF.
Tornar insubsistentes os atos de ascensão funcional que possibilitaram o
preenchimento de emprego em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou
por concurso, a partir de 13.11.92, data da publicação da Decisão proferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN 23 I-RJ-in DJ de 13. II.92-Ementário 1684-6 emanada do STF.
Adotar normas internas disciplinando o uso do telefone celular."
Ademais, sugere seja "levada ao conhecimento da autoridade ministerial a existência de leitos
reservados a pacientes particulares e de convênios, no HCPA, quando é notória a crise por que vem
passando a saúde pública, com a falta de leitos disponíveis para o SUS, além de apresentarem menor
aproveitamento em relação aos destinados ao SUS" (fl. 354, item V.1).
A Se Diretora de Divisão, com o endosso do então Titular da Secex/RS (fls. 355/336), ao referirse à instrução, assim se manifesta, verbis:
"1. A partir da bem elaborada e minuciosa análise das justificativas apresentadas pelo
Hospital de Clínicas de Porto alegre às fls. 76 a 332 procedida pela Assessora às fls. 333/354, cabenos fazer as seguintes considerações:
a) Entendemos que o assunto a que se refere o item 1.1 (limite máximo de remuneração)
inserido inicialmente às fls. 333 tem sido objeto de diversas decisões deste TCU, entre as quais
aquelas apontadas na instrução, em razão do que pode-se firmar entendimento no sentido de que
não cabe exclusão da Gratificação Adicional ou ATS do paradigma do teto do Ministro de Estado,
quando for fixado o limite dos honorários do Presidente do HCPA. Conseqüentemente caberá a este
Tribunal adotar a proposição no item 1.2 de fls. 351, vez que sendo a Gratificação Adicional uma
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vantagem pessoal, conforme constou no Parecer SEJUR deste TCU de 10.06.91, aprovado em
23.09.91, o direito de ser utilizado como parcela que se exclui do teto de Ministro é exclusiva do
próprio paradigma.
Da mesma forma entendemos que caberá a este TCU fazer a determinação objeto do
item 3 de fls. 351, no sentido de que deve ser excluído do teto constitucional o acréscimo de 20%
calculado sobre a remuneração do paradigma a que faz jus o dirigente optante, por força do
parágrafo 1° do art. 3° do DL 2.355/87, ante a edição da Lei 8.852/94 que derrogou o citado DL, no
que se refere ao parágrafo 2° de seu art. I° daquela lei por ato do Congresso, dado o caráter
salarial daquela vantagem.
Também quanto a questão muito bem analisada pela instrução inicialmente referida no
item 3 de fls. 336, quanto à contratação do biólogo, Dr. DENIS RICARDO AUGUSTO MANS, com
dispensa de licitação, com base no art. II c/c o art. 12 do DL 2300/86, a partir de 01.10.92, por
prazo determinado de 48 meses, parece-nos que embora irregular deverá merecer deste E. TCU
especial atenção tendo em vista a peculiaridade dos serviços prestados ao referido Hospital,
devendo em caráter excepcional ser permitida a contratação até o seu termo final, com
determinação de ser evitada a contratação com dispensa de licitação.
2. Pelo exposto, entendemos que o presente processo deva ser submetido ao Sr. MinistroRelator, propondo-se que sejam adotadas as proposições feitas pela instrução nos itens II, IV e V,
devendo ser acrescido no item IV as determinações sugeridas nas letras a, b e c do item I acima."
O representante do Ministério Público, Dr. Ubaldo Alves Caldas, no parecer exarado às fls.
360/363, analisou os principais pontos levantados nos autos, demonstrando sua concordância com a
maioria das proposições da Unidade Técnica. Diverge, apenas, com relação à questão objeto das
determinações propostas nos itens IV.4 e IV.6, atinentes à observância dos princípios licitatórios na
contratação de empresas. Considero oportuno inserir neste Relatório os pertinentes e esclarecedores
comentários exarados pelo Sr. Procurador:
CC

I) Falta de licitação para a contratação de fornecimento de mistura padrão de oxigênio
(20%) e hélio (80%), com locação do respectivo cilindro. Ponderaram os Analistas que o valor da
compra, multiplicado por doze (meses), exigia a modalidade convite.
O HCPA se justificou (fl. 327), afirmando ser compra de caráter esporádico, mas a
alegação não foi aceita pela Secex/RS.
Como a equipe de auditoria não comprovou que o valor fornecido no ano ultrapassou o
limite previsto no art. 24, da Lei n° 8.666/94, e, tomando-se por verdadeiras as alegações da direção
do hospital de que o consumo é eventual, deve-se considerar dispensável a licitação, pois não há
razão em multiplicar o valor contratado por doze, a menos que se tratasse de fornecimento mensal.
2) Falta de licitação para a contratação de empresas para prestação de serviços de
manutenção no sistema de geração auxiliar de energia elétrica. Os Analistas da Secex/RS não
acataram as explicações da direção do hospital, que alegaram inviabilidade de competição, por não
existir nenhuma firma credenciada pelo fabricante.
As justificativas do HCPA (fl. 252) são procedentes. Se não existe nenhuma empresa
credenciada pelo fabricante, STEMAC, que detém exclusividade sobre os projetos das placas e
circuitos de comando e transferência, é inviável a competição (art. 25, caput, da Lei n° 8.666/94),
pois se a manutenção não for feita pelo próprio fabricante, a utilização de peças não originais pode
comprometer o funcionamento do gerador - fato extremamente grave, em se tratando de um
hospital.
Não há que se comparar esta situação àquela objeto da Decisão 392/93 -2 0 Câmara,
manutenção de elevadores. Nesta última hipótese, as firmas de manutenção podem encontrar no
mercado as peças de que necessitam, sem que haja comprometimento da qualidade do serviço
prestado, o que não ocorre no caso ora analisado.
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Aquisição, junto ao fornecedor Agricape S.A. Produtos Alime tares, com dispensa de
licitação (urgência), de 3000 pacotes de 5 kg de arroz beneficiado.
O HCPA se justificou Ui 196) alegando ter adquirido este mesmo material através de
licitação, mas, constatada sua impropriedade para o consumo, o produto foi devolvido ao
fornecedor (conforme documento de fl. 207). O Hospital teria, então, solicitado quatro propostas por
escrito e adquirido o material a fim de evitar o colapso no fornecimento de alimentação aos
pacientes.
A Secex/RS, porém, não acatou a justificativa. Essa matéria merece algumas
considerações suplementares:
É plausível a justificativa da direção do HCPA, pois ficou caracterizada a urgência da
compra. Todavia, não ficou demonstrada a necessidade da aquisição daquela quantidade, mesmo
porque foram devolvidos 2100 pacotes de 5 kg cada e comprados, sem licitação, 3000 pacotes. Não
obstante a falta de informações sobre o consumo médio diário de arroz, bem como da quantidade em
estoque do produto, é plausível a conclusão de que o hospital adquiriu, sem licitação, quantidade
superior àquela caracterizada para consumo imediato.
Cálculo do teto de remuneração do Presidente do HCPA.
A compreensão do problema do teto legal envolve o domínio dos conceitos, firmados pela
Lei n°8.852/94, de vencimento básico, vencimentos e remuneração.
Vencimento básico: retribuição devida pelo efetivo exercício do cargo.
Vencimentos: vencimento básico + vantagens permanentes relativas ao cargo.
Remuneração: Vencimentos + adicionais de caráter individual e demais vantagens
relativas à natureza ou ao local de trabalho e gratificação pelo exercício de função de direção,
chefia ou assessoramento.
Os vencimentos dos cargos nos Poderes da União não podem ultrapassar a 80% da
remuneração devida a Ministro de Estado (art. 6° da MP 831/95, que altera o art. 2° da Lei n°
8.852/94; atualmente, art. 9° da MP 1.347, de 13.3.96), e o valor máximo de remuneração dos
servidores não pode ultrapassar os valores percebidos, em espécie, por Ministro de Estado.
Sendo assim, dois limites devem ser observados:
limite absoluto: nenhum servidor deve receber remuneração superior à percebida por
Ministro de Estado (exceto as parcelas mencionadas nas alíneas a a r da Lei n°8.852/94);
limite relativo: os vencimentos dos servidores não devem superar 80% (90%, na época
da realização dos trabalhos auditoriais) da remuneração de Ministro de Estado.
Como o Decreto-lei n° 2.355/87 utiliza o conceito de honorários, para se observar a
limitação imposta pela Constituição, há que se equiparar a retribuição dos dirigentes a uma das
duas categorias: vencimentos ou remuneração - caso contrário, se os honorários dos dirigentes
(melhor seria utilizar o termo pro labore) não se sujeitassem a nenhum limite legal, em razão de se
tratar de conceito diverso daquele definido na legislação ordinária, a norma constitucional estaria
sendo flagrantemente violada.
Freqüentemente, os autores se utilizam dos termos vencimentos, retribuição e
remuneração como se possuíssem o mesmo significado. Talvez por essa razão o legislador tenha
definido, na Lei n° 8.852/94, a abrangência dos termos vencimento básico, vencimentos e
remuneração contrariamente à boa técnica legislativa - a lei não deve delimitar conceitos, uma vez
que eles podem evoluir no tempo.
Não se pode, de fato, enquadrar honorários em nenhuma das duas categorias, quais
sejam, vencimentos e remuneração, pois, de acordo com a definição conferida pela Lei n° 8.852/94,
ambas englobam vencimento básico - a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo efetivo.
Entretanto, para fins de dar cumprimento à norma constitucional, convém equiparar
honorários à remuneração. Não se deve, todavia, equipar honorários a vencimentos, pois aí se
criaria situação potencialmente conflituosa, na qual o dirigente máximo da estatal estaria sujeito a
um teto menor que o do paradigma: 80% da remuneração de Ministro de Estado, no primeiro caso, e
o total dos valores percebidos pelo Ministro, para o segundo. Hierarquicamente, isto é inaceitável.
Ademais, para se dar cumprimento à Lei Maior, basta observar o limite de remuneração.
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Ponto relevante abordado pelo Relatório de Auditoria refere-se à exclusão ou não do
Adicional de Tempo de Serviço do paradigma para fins de cômputo do teto legal. No caso em
comento, o Hospital, exclui o ATS do paradigma do teto de retribuição. O HCPA calcula a
retribuição de seu Presidente tendo por base os vencimentos e o ATS do paradigma. Sobre esse valor
é adicionado 20%. O HCPA compara o resultado obtido, excluído do ATS do paradigma, com 90%
da remuneração de Ministro de Estado.
Entende a SECEX/RS que o ATS, por ser vantagem pessoal do paradigma, não poderia ser
excluído para fins de comparação com o teto legal. Logo, a retribuição do Presidente do Hospital
deveria se limitar ao próprio teto.
A direção do Hospital, por sua vez, salienta que as parcelas que compõe a base de
cálculo se destinam à apuração dos honorários, mas, de acordo com o § 2° do art. 1, do Decreto-lei
n°2.355/87, o ATS deveria ser excluído do limite de Ministro.
Na prática, o Presidente do HCPA recebeu, além do teto legal, o equivalente a 107,7 URV
(e não 421,55 URV, como afirma a SECEX/RS a fls. 351), se considerado o teto de 100% do total
recebido por Ministro de Estado.
Assiste razão à SECEX/RS quando entende que o ATS é vantagem individual do
paradigma que não se transfere ao Presidente do HCPA, não obstante servir de base de cálculo dos
vencimentos deste. O ATS excluído do teto é do paradigma - o dirigente não recebe ATS, mas apenas
valor equivalente ao ATS do paradigma.
Cabe ainda analisar se o adicional de 20%, a que faz jus o Presidente, com base no art.
3°, § 1°, do Decreto-lei n° 2.355/87, deve ou não ser excluído do teto de retribuição. O referido
Decreto-lei, no § 2° do art. 1°, expressamente excluía essa parcela do cômputo do teto. Porém, a Lei
n°8.852/94, que veio disciplinar a matéria, não lista esse adicional dentre as parcelas que devem ser
excluídas para fins de cálculo de limite de retribuição. Portanto, diante do novo dispositivo legal, o
adicional de 20% a que faz jus o dirigente está sujeito ao teto de retribuição.
5) Contratação, sem licitação, dos serviços do Dr. Dennis Ricardo Augusto Mans.
O HCPA alegou o caráter personalíssimo do serviço prestado pelo Dr. Dennis, a notória
especialização do profissional (DL n° 2.300/86, art. 23, II c/c art. 12) e a natureza da contratação
(locação de serviços), disciplinada pela CF, art. 37, IX; pelo Código Civil e pela Lei n°8.745/93.
A SECEX/RS, embora reconheça a notória especialização do Dr. Mans, entende que a
natureza do trabalho - prestação de assistência científica e intercâmbio de informações técnicas não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 12 do Decreto-lei n° 2.300/86. A contratação
encontraria amparo legal na Lei n° 8.745/93, não fosse pelo fato daquele diploma legal estar
dirigido à administração direta, autárquica e fundacional (art. 1°, V - admissão de professor e
pesquisador visitante estrangeiro).
Assim, em face da inexistência de legislação, voltada às estatais, sobre contrafação
temporária por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, propõe a SECEX/RS, caso o Tribunal julgue pela ilegalidade da contratação, que se
permita, excepcionalmente, a continuidade da contratação até seu termo final (fl. 350).
A minuciosa análise da Assessora Maria Izolina Schaurich Alster não deixa dúvidas
quanto à falta de amparo legal do Dr. Mans.
Outro ponto que merece ser destacado é o dispositivo legal utilizado pelo HCPA - art.
1216 e seguintes do Código Civil. O instituto da locação de serviços é de caráter eminentemente
privado e vem perdendo espaço para o contrato de trabalho. O HCPA, como empresa pública que é,
deve se reger por princípios de direito público. Portanto, recomenda a prudência que o Hospital se
abstenha de realizar locação de serviços, sob pena, inclusive, de estar sujeito a reclamações
trabalhistas.
Isto posto, posicionamo-nos no sentido de que o Tribunal adote as propostas da
SECEX/RS (fls. 350/354), com as alterações dos seguintes itens:
a) Alterar a redação do item I:
'1. - Quanto à retribuição dos dirigentes:
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I) Que esta Corte de Contas determine ao Hospital das Clínice de Porto Alegre a
observação do limite de retribuição de Ministro de Estado, não excluindo do cômputo as parcelas
relativas ao Adicional de Tempo de Serviço do paradigma bem como o adicional de 20%.'
incluir no item III o seguinte parágrafo:
Que, em qualquer hipótese, o Tribunal recomende que o HCPA evite a locação de
serviços, com base no Código Civil, por ser instituto de natureza eminentemente privada.'
Excluir do item IV os subitens IV.4 e IV. 6.
Por derradeiro, cumpre observar que o TC 625.142/94-2 encontra-se tramitando em
conjunto com os presentes autos, embora conste Despacho do Ministro-Relator, providência que
poderá ser efetivada nesta oportunidade. De qualquer forma, o assunto tratado nesses autos foi
abordado no Relatório de Auditoria (contratação do Dr. Maris), não alterando o juízo de mérito ora
firmado."
Consta dos autos requerimento de defesa oral formulado (fl. 373) pelo representante legal do
responsável. Constam, também, solicitações do Sr. Procurador da República no Rio Grande do Sul (fl.365
e Vol. I deste processo e no TC-004.889/98-3) de informações sobre o estágio de tramitação e julgamento
do feito, todas já atendidas.
Informo ainda ao Plenário que, já conclusos e pautados estes autos para apreciação nesta
oportunidade, juntou-se a eles "Memorial", firmado pelo representante legal (Advogado) do HCPA,
dando conta de que a maioria das impropriedades referidas neste processo (falhas relativas a processo
licitatório, movimentação de recursos financeiros, omissão na remessa de atos de admissão ao controle
interno e prática de ascensão funcional) já teriam sido objeto de saneamento por parte da Direção do
Hospital.
É o Relatório.
VOTO
De inicio, registro minha concordância com as conclusões do Ministério Público, inclusive
naqueles pontos em que diverge da Unidade Técnica, à exceção de apenas três delas: da que preconiza a
imediata organização de TCE contra servidor (Professor) que teria sido remunerado duplamente, ou seja,
pela entidade cedente (UFRGS) e também pela cessionária (HCPA); da que sugere a não renovação do
contrato de servidor (Médico Doutor em biologia tumoral) para a prestação de assistência científica e
intercâmbio de informações técnicas para realização de atividades ligadas ao laboratório de Pesquisas do
Serviço de Oncologia do HCPA; e da que se refere à necessidade de se tornarem insubsistentes os atos de
ascensão funcional tratados nos presentes autos.
II
Como se verifica dos pareceres, da divergência do Sr. Procurador resultou, dentre outras,
proposta de exclusão das determinações sugeridas pela instrução nos itens IV.4 e IV.6 de fl. 352,
relativamente a contrato de serviços sem o correspondente processo licitatório. Efetivamente, as razões do
Sr. Representante do Ministério Público bem justificam sua conclusão no sentido da aceitação das
justificativas da direção do Hospital, porquanto, efetivamente, demonstram a ocorrência de hipótese de
dispensa de licitação, no caso de contratação para fornecimento de mistura padrão de oxigênio e hélio,
com o respectivo cilindro (a compra efetiva ficou abaixo do valor previsto para a modalidade Convite), e
de inviabilidade de competição, no caso da contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção no sistema de geração auxiliar de energia elétrica (não existia nenhuma empresa credenciada
pelo fabricante, a STEMAC, que, informam os autos, "detém exclusividade sobre os projetos das placas e
circuitos de comando e transferência."
Com relação à instauração de TCE para fins de citação do Sr. Laerte Cafruni Martins,
Professor cedido pela UFRGS ao HCPA para ocupar a função de Assessor Especial de Diretoria, criada
pela Resolução n° 67/93 do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais - CCEE (fl. 05 do TC-
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250.060/94-6), sem ônus para a origem, mas que teria sido remunerado cumulativamente, em desacordo
com o art. 37, inciso XVI, da CF, entendo que se deva, em nome do princípio do contraditório, e antes
daquela providência, promover a audiência do responsável de forma a possibilitar-lhe o exercício da
ampla defesa neste estágio processual. Essa providência, que poderia ser efetivada por meio de processo
apartado deste, evitaria, quiçá, em caso de elisão da impropriedade mediante esclarecimentos ou
justificativas aceitáveis, os naturais constrangimentos próprios dos procedimentos de cobrança iniciados
com a citação sem que o responsável tenha ciência dos autos em suas fases preliminares.
Outrossim, relativamente à contratação, sem licitação e por prazo determinado (48 meses),
dos serviços de profissional qualificado como doutor em biologia tumoral (pesquisador e especialista em
assuntos oncológicos), entendo que, além dos comentários de ordem social a respeito da questão,
constantes dos pareceres, outros fatores indicam a possibilidade de se relevar a contratação em pauta,
quais sejam:
- o contrato tem por objeto "a prestação de Assistência Científica, bem como o
intercâmbio de informações técnicas por profissional especializado para realização de atividades ligadas
ao laboratório de Pesquisas do Serviço de Oncologia do HCPA", estando, portanto, a hipótese,
enquadrada no inciso I do art. 12 (estudos técnicos) e, também, no inciso II do art. 23, do Decreto-lei n°
2.300/86, então vigente, que estabelecia a inexigibilidade da licitação quando houvesse inviabilidade de
competição, em especial:
"I
II- para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 12, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização" (cfr. Curriculum de fls. 91/92);
Ora, em tempos modernos, não se pode ignorar a aliança cada vez mais estreita e
promissora da tecnologia com a ciência. Nesse contexto, em que as modernas técnicas e os
conhecimentos científicos se entrelaçam, não há dúvida de que os pesquisadores cientistas não podem
abdicar dos recursos técnicos e tecnológicos, porquanto essenciais ao desenvolvimento e conjugação dos
trabalhos afetos à consecução de seus objetivos.
Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, prevê que "a lei estabelecerá
os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público."
A partir dessa permissão constitucional, o ordenamento jurídico vem buscando a
flexibilização no suprimento das necessidades materiais (aquisição de equipamentos, insumos, etc.) e
humanas (mão-de-obra) das empresas, de modo a propiciar-lhes o atendimento às necessidades
essenciais, visando sobretudo à obtenção de seus objetivos finais. Vejam-se, a propósito, a Lei n°
8.745/93, que regulamenta aquele dispositivo constitucional, e a recente Lei n° 9.601, de 21 de janeiro
p.p., que "dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências".
Assim, considero dispensável qualquer determinação cujos efeitos sejam a interrupção dos
trabalhos e pesquisas ainda em desenvolvimento, sob pena de se prejudicarem todos os esforços
envidados e os resultados obtidos pelo HCPA, bem assim de concorrer para a frustração do objetivo final
do Hospital com, quiçá, sérios e imensuráveis prejuízos para a sociedade.
Ademais, com relação às ascensões funcionais, reitero parte do Voto que proferi, e que foi
acolhido pela Primeira Câmara, na Sessão de 07/07/1998. Naquela assentada, ao relatar o TC-001.752/952, que versava a respeito dessa matéria, registrei que a jurisprudência prevalecente nesta Corte após a
manifestação do E. Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, ao apreciar as ADINs n's 231-7, em
05/08/1992 (in D.J. de 13/11/1992) e 837/4/DF (in D.J. de 23/04/1993), quando foi declarada a
inconstitucionalidade de processos de ascensão funcional de servidores ocorridos na vigência da atual
Constituição Federal, tem sido no sentido de não caber impugnação dos atos de ascensão funcional
efetivados em data anterior às manifestações da Suprema Corte, entendimento que se consolidou com a
publicação do Enunciado de Decisão n° 000238, que assim dispõe, in verbis:
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"Não é permitido o provimento de cargo por meio de ascensão ncional a partir de
23.04.93, data em que foi declarada a inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do
dispositivo da Lei n°8112/90 que trata do assunto."
Posto isso, convém ressaltar que, da "relação de funcionários com ascensão profissional
ou reenquadrados no período de 05/10/88 a 31/07/93" (fls. 306/322), apenas 17 empregados foram
beneficiados após aquela data (23/04/1993). Em todos os casos, os servidores, cujo provimento originário
se deu por concurso público, já haviam sido aprovados em concurso interno concluído antes que o HCPA
tomasse ciência, pelo Oficio Circular Codid/PR/RS n° 1.409/93, da Procuradoria da República no Rio
Grande do Sul (fl. 305), da impossibilidade de realização dessa modalidade de seleção e provimento de
cargos.
Seguem transcritas as partes principais das justificativas e esclarecimentos da direção do
Hospital solicitados pela Unidade Técnica (fl. 305):
"Tendo presente, outrossim, a condição de Hospital Escola, associada a política de
desenvolvimento de Recursos Humanos voltado à área da saúde, frente a necessidade de
profissionais com experiência e para reposição imediata, levaram o HCPA até AGOSTO/93 à
realização de concursos internos, o que, aliás, veio atender às disposições de seu Plano de Cargos e
Salários, traduzindo em motivação voltada à produtividade do seu corpo funcional. Esclarecemos
que quando do ingresso do funcionário no HCPA este ocorreu através de Concurso Público.
Após AGOSTO/93, de posse do Oficio Circular CODID/PR/RS n° 1.409/93, da
Procuradora da República no Rio Grande do Sul, o HCPA sustou a prática de ascensão funcional
através de recrutamento interno, passando a adotar o Concurso Público como sistema único para
preenchimento dos cargos vagos, ou seja, com candidatos internos e externos na inscrição do
concurso, com igualdades de condições."
Diante do acima exposto, entendo dispensável qualquer determinação ao HCPA
relativamente a esse assunto.
III
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Procurador, permito-me abrir espaço para reflexão e
encaminhamento de questão apontada pela equipe de inspeção, e que, pela sua gravidade, foi objeto de
proposta de comunicação à autoridade ministerial. Trata-se de reserva e destinação de leitos a pacientes
particulares e de convênios em detrimento dos pacientes dependentes do Sistema Único de Saúde-SUS,
cujo aproveitamento, informam os autos, é menor que os destinados ao atendimento oficial. Tal
procedimento é manifestamente inconcebível, por injusto, sobretudo quando se sabe da carência de
recursos, equipamentos e dependências nos hospitais da Rede Pública, e que por isso merece um
aprofundamento de sua análise em processo específico com vistas a verificar, inclusive com o
chamamento do gestor ao feito, a fundamentação legal de tal prática.
Como sabemos, a atual Constituição Federal contempla a Saúde Pública com Seção
específica (arts. 196 a 200), tal a sua importância na consecussão do objetivo colimado em seu art. 193,
qual seja: o bem-estar e a justiça sociais. Posto isso, fica evidente que a prática aqui referida não vem ao
encontro, mas de encontro àquela ordem constitucional, porquanto como que caracteriza "venda de
serviços" a clientes particulares e/ou tratamento privilegiado a estes, quando a saúde "é direito de todos e
dever do estado" que deve garantir, mediante políticas sociais e outras, o "acesso universal e igualitário"
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).
Ademais, entendo que, se se devesse conferir prioridade no atendimento a determinada
clientela, esta deveria ser a que menores possibilidades de pagamento apresentasse, como se depreende,
analogicamente, do espírito do art. 199, §§ 1°, in fine, e 2°, que, ao disciplinar a participação das
instituições privadas no SUS, segundo diretrizes deste, estabeleceu preferência às entidades filantrópicas
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e às sem fins lucrativos (§ 1°, in fine) e vedou a destinação de recursos públicos (não só financeiros)
para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (§ 2°)
IV
De outra parte, acrescento que as Resoluções TCU n's 255/91 e 259/92, bem assim a
IN/TCU n° 02/93, mencionadas na proposta de determinação no sentido de que o HCPA remeta os atos de
admissão de pessoal ao órgão de controle interno, para viabilizar o encaminhamento desses atos a esta
Corte, visando ao seu exame e registro, foram elas revogadas pela IN/TCU n° 16, de 06/10/97, que
atualmente dispõe sobre o assunto objeto daqueles normativos.
Por último, considerando que as contas do HCPA, relativas ao exercício de 1994 (TC649.002/95-4) encontram-se sobrestadas, aguardando o desfecho destes autos para exame em conjunto e
em confronto, deve-se promover a juntada de ambos os feitos para esse fim.
Com essas considerações, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto a
este Plenário
Sala das Sessões, em 04 denovembro de 1998

j-)va
Carlos Z:Zv=la Si
Ministro Relator

Min-ca_132-C: \relatorios \62517794.doc

10

— 129 —
Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 7 5 2 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-625.177/94-0 (com um volume). Anexos: TC-004.889/98-3; TC-625.060194-6 e TC625.142/94-2.
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Responsável: Carlos César Silva de Albuquerque.
Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS-HCPA.
Relator: Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas, Procurador.
Unidade Técnica: Secex/RS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à Direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA:
a remessa dos atos de admissão de pessoal ao Controle Interno para fins de apreciação e registro
pelo Tribunal nos termos da IN TCU n° 16, de 06/10/97;
a observância do limite remuneratório estabelecido na Constituição Federal (art. 37, inciso XI), não
excluindo do cômputo as parcelas relativas ao Adicional de Tempo de Serviço do servidor paradigma
bem como o adicional de 20% incidente sobre a remuneração do paradigma a que faz jus o dirigente
optante;
o ajustamento da situação do biólogo — Dr. Dennis Ricardo Augusto Mans — ao ordenamento
jurídico aplicável às contratações no âmbito do serviço público a partir da data de vencimento do contrato
objeto de questionamento nestes autos, inclusive no tocante aos procedimentos licitatórios;
a rigorosa observância das diretrizes traçadas pela Lei n° 8.666/93, em especial dos seguintes
dispositivos: arts. 24, inciso IV (dispensa de processo licitatório); 25, inciso I (competência dos órgãos
para atestarem a hipótese de exclusividade); 26 (ratificação da autoridade superior em casos de dispensa e
inexigibilidade de licitação); 51 (assinatura dos três componentes da comissão de licitação); 48, incisos I
0
e II (ampliação das hipóteses de desclassificação de concorrentes); 3 , 43, inciso IV e 48, inciso I
(conformidade das propostas com o edital e com os preços de mercado ou fixados por órgão oficial
competente ou constantes do sistema de registro de preços e fixação de critérios subjetivos ou suscetíveis
de interferir no julgamento); e 55, inciso V (indicação, nos contratos, do crédito que cobrirá a despesa, da
classificação funcional programática e da categoria econômica);
que evite a prorrogação de prazo de contratos com fundamento no art. 57, da Lei n° 8.666/93, cujo
objeto não se enquadre nas hipóteses ali previstas, bem como a realização de depósitos das
disponibilidades financeiras em instituições particulares (o art. 164, § 3°, da Constituição determina que
sejam feitos em instituições oficiais, ressalvados os casos previstos em lei);
observar, no recolhimento das receitas próprias originárias de locação de lojas ou assemelhadas, o
disposto no § 1 0 , do art. 74, do Decreto-lei n° 200/67;
8.2. determinar a organização de processo apartado deste, com vistas a, preliminarmente, ouvir o Sr.
Laerte Cafrenni Martins, professor cedido pela UFRGS ao HCPA, sobre a percepção cumulativa de
remuneração, à conta dessas instituições;
8.3. determinar a constituição de processo apartado deste para que se apure a fundamentação legal
das reservas e destinação, no âmbito do HCPA, de leitos a pacientes particulares e de convênios em
detrimento de pacientes dependentes do Sistema Único de Saúde-SUS, inclusive com a audiência do(s)
responsável(is) por tal procedimento, caso seja confirmado como ilegal;
8.4. orientar a Secex/RS no sentido de que verifique, nas contas do HCPA ou em próximo
procedimento fiscalizatório, se as falhas/impropriedades objeto destes autos foram sanadas, de tudo dando
ciência a este Tribunal;
8.5. juntar os presentes autos aos da prestação de contas do HCPA, exercício de 1994, para exame
em conjunto e em confronto; e
8.6. encaminhar ao Sr. Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul, cópia da presente
Decisão, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, para conhecimento.
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9. Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II— CLASSE V — Plenário
TC-475.198/95-6
TC-475.169/96-4

NATUREZA: Relatórios de Auditorias
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região/PB
RESPONSÁVEIS: Severino Marcondes Meira e Vicente Vanderlei
Nogueira de Brito, ex-Juízes-Presidentes
EMENTA: Relatórios de auditorias. Irregularidades. Audiência dos
responsáveis. Diárias. Contratos. Licitações. Proposta de conversão em
TCE para citação e multa. Acolhimento das razões de justificativa.
Determinações. Juntada dos autos às contas anuais respectivas.

Tratam os autos das auditorias realizadas no Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região
pela Secex/PB, nos exercícios de 1995 e 1996.
TC-475.198/95-6
Após os trabalhos de campo, a Equipe de Auditoria elaborou os relatórios de fls. 01/06,
cujas conclusões foram no sentido de que se promovesse a audiência dos Responsáveis a respeito de
diversas irregularidades verificadas.
Mediante despacho de fls. 78 e 88, autorizei a realização da audiência. Em atendimento,
fizeram-se presentes aos autos os documentos de fls. 92/93 e 113.
A Secex/PB procedeu à análise das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis
(fls. 114/118) Ao concluir seus exames, o analista responsável pela Instrução propôs:
"1.4.1 — seja determinada a transformação do presente processo de Relatório de Auditoria
em Tomada de Contas Especial, de acordo com o art. 47, da Lei n°8.443/92, c/c o caput do art. 197,
do Regimento Interno do TCU e o art. 31, inciso IV, da Instrução Normativa TCU n° 09/95;e
14.2- citar, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n°8.443/92, c/c o art. 153, inciso II, do
RI/TCU, os responsáveis pelas concessões indevidas (Sr. Juiz Severino Marcondes Meira e Marcelo
Capistrano de Miranda Monte) e os beneficiários, pelo recebimento das diárias, solidariamente,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, apresentem defesa ou recolham aos
cofres da União as importâncias respectivas, com atualizações monetárias, acrescidas dos juros de
mora, referentes às atividades desenvolvidas relativamente aos atos concessionários de diárias que
não guardam correlação com as atribuições inerentes aos cargos/funções que exercem, a saber:
1 e 1/2 diárias ao servidor Derivaldo Domingos de Mendonça Filho, Diretor de
Serviços Gerais, para participar da solenidade de entrega do título de cidadão do Município de
Monte Horebe-PB ao Juiz Vice-Presidente e ao Diretor da Secretaria Administrativa (Port. n°
1604/95, R$ 273,00 em 21.08.95);
à servidora Dimar Mendonça Meira, Assistente Secretário do Gabinete do Juiz
Severino Marcondes Meira: 5 e 1/2 diárias, para acompanhar o Juiz Vice-Presidente, Paulo
Montenegro Pires, em vistoria do andamento das obras das Juntas de Conciliação e Julgamento de
Campina Grande, Picuí e Cajazeiras e verificar a escritura do terreno recém-adquirido por aquele
Regional na cidade de Monteiro (Port. n° 306/GP, R$ 880,00 em 14.02.95); 3 e 1/2 diárias, para
acompanhar a Assessora de Comunicação Social da Presidência, Nereida Maíra Nóbrega Barreto
Pires Bezerra, à cidade de Natal-RN, para tratar de assuntos referentes à assistência médica
1
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conveniada e vale transporte, junto ao TRT - 21a Região (Port. 550/GP, R$ 490,00 em 31.03.95); 5 e
1/2 diárias, para acompanhar o Chefe de Gabinete do Juiz Severino Marcondes Meira à cidade de
Sousa-PB, para manter contatos com as autoridades locais sobre a realização, naquela cidade, do II
Congresso Trabalhista do Sertão (Port. 804/GP, R$ 770,00 em 09.05.95); 2 e 1/2 diárias, para
acompanhar o Juiz-Presidente Severino Marcondes Meira, à cidade de Riacho dos Cavalos-PB,
para receber o Título de Cidadão da referida cidade (Port. 861/GP,R$ 520,00 em 18.05.95); 4 e 1/2
diárias, para acompanhar a Assessora de Comunicação Social, Nereida Maíra Nóbrega Pires
Bezerra, à cidade de Mamanguape-PB, para organizar e providenciar a solenidade de instalação e
inauguração da sede própria da Junta de Conciliação e Julgamento da respectiva cidade (Port.
893/GP, R$ 819,00 em 23.05.95); 2 e 1/2 diárias, para acompanhar o Juiz-Presidente Severino
Marcondes Meira à cidade de São Luiz do Maranhão, para participar da posse dos novos Dirigentes
do TRT - 16a Região (Port. n° I I68/GP, [R$ 520,00 em 26.06.951; 5 e 1/2 diárias, para acompanhar
a Assessora de Comunicação Social da Presidência Nereida Marra Nóbrega Barreto Pires Bezerra,
à cidade de Picuí/PB, para providenciar condições de inauguração e informatização do prédio sede
da Junta de Conciliação e Julgamento da respectiva cidade (Port. n° 1204/GP, R$ 1.001,00 em
05.07.95); 5 e 1/2 diárias, para acompanhar a Assessora de Comunicação Social da Presidência
Nereida Marra Nóbrega Pires Bezerra, à cidade de Cajazeiras/PB, para providenciar condições
para inauguração da sede própria da Junta de Conciliação e Julgamento daquela cidade (Port. n°
1550/GP, R$ 1.001,00 em 15.08.95);
à servidora Edineusa Maria Farias Barros, Auxiliar Judiciário: 3 e 1/2 diárias, para
acompanhar a Assessora de Comunicação Social da Presidência Nereida Marra Nóbrega Barreto
Pires Bezerra, à cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos referentes à assistência médica
conveniada e vale transporte, junto ao TRT - 21° Região (Port. n°550/95, R$ 490,00 em 31.03.95);
ao servidor Germano Guedes Pereira, Diretor do Serviço de Material e Patrimônio: 1 e
1/2 diárias, para se deslocar à cidade de Santa Helena/PB, para receber, em nome do Diretor-Geral,
o Título de cidadão da referida cidade (Port. n° I084/GP, R$ 273,00 em 12.06.95);
à servidora Isabela Dantas Valengo, Assistente Chefe da Seção de Sist. Administrativo:
4 e 1/2 diárias, para acompanhar a Assessora de Comunicação Social da Presidência Nereida Marra
Nóbrega Barreto Pires Bezerra, à cidade de Mamanguape/PB, para organizar e providenciar a
solenidade de inauguração da sede própria da Junta de Conciliação e Julgamento da respectiva
cidade (Port. n° 893/GP, R$ 819,00 em 23.05.95);
j) ao servidor João Pereira de Oliveira, Agente de Segurança Judiciário: 1/2 diária, para
conduzir o Diretor-Geral Marcelo Capistrano de Miranda Monte, à cidade de Rio Tinto/PB, para
participar da solenidade de entrega do Título de Cidadão da respectiva cidade aos Juízes Severino
Marcondes R$ 40,00 em 25.04.95); 1 e 12 diárias, para conduzir o Diretor-Geral Marcelo
Capistrano de Miranda Monte à cidade de São José de Piranhas/PB, para receber o Título de
Cidadão da respectiva cidade (Port. n° I 375/GP, R$ 156 em 25.07.95); I e 1/2 diárias, para
conduzir o Diretor-Geral Marcelo Capistrano de Miranda Monte à cidade de Monte Horebe, para
receber o Título de Cidadão da respectiva cidade (Port. n° I474/GP, R$ 156,00 em 04.08.95);
à servidora Larissa Souto Maior, Assessora de Juiz: 2 e 1/2 diárias, para acompanhar o
Juiz-Presidente Severino Marcondes Meira, à cidade de São Luis do Maranhão, para participar da
solenidade de posse dos novos Dirigentes do TRT - 16° Região (Port. n° 1168/GP, R$ 520,00 em
26.06.95);
ao servidor Marcelo Capistrano de Miranda Monte, Diretor-Geral da Secretaria: 1/2
diária, para se deslocar à cidade de Rio Tinto/PB, para participar da entrega do Título de Cidadão
da respectiva cidade aos Juízes Severino Marcondes, Paulo Montenegro e Tarcísio de Miranda
Monte (Port. n° 688/GP, R$ 70,00 em 25.04.95); 1 e 1/2 diárias, para se deslocar à cidade de São
José de Piranhas/PB, para receber o Título de Cidadão daquela cidade (Port. I374/GP,R$ 273,00
em 24.07.95);
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ao servidor Mitchel Mendonça Meira, Chefe de Gabinete Substituto: 2 e 1/2 diárias,
para acompanhar o Juiz-Presidente Severino Marcondes Meira à cidade de Riacho dos Cavalos-PB,
para receber o Titulo de Cidadão da referida cidade (Port. n° 861/GP,R$ 520,00 em 18.05.95);
ao servidor Severino Marcondes Meira Filho, Diretor da Secretaria Administrativa: 1 e
1/2 diárias, para se deslocar à cidade de Santa Helena/PB, para receber o Título de Cidadão da
referida cidade (Port. n° I082/GP, R$ 273,00 em 13.06.95); I e 1/2 diárias, para se deslocar à
cidade de São José de Piranhas/PB, para receber o Título de Cidadão daquela cidade (Port. n°
I374/GP, R$ 273,00 em 24.07.95); I e 1/2 diárias, para se deslocar à cidade de Santa Helena/PB,
para receber o Título de Cidadão da respectiva cidade (Port. n° 1602/95, R$ 273,00 em 21.08.95)."
O Titular da Unidade Técnica manifesta-se de acordo (fl. 118).
TC-475.169/96-4
Após os trabalhos de campo, a Equipe de Auditoria elaborou o relatório de fls. 01/08,
relatando a ocorrência de diversas irregularidades.
Mediante despacho de fl. 60, determinei a realização da audiência dos responsáveis, que
em atendimento encaminharam aos autos as razões de justificativa de fls. 63/69, acompanhadas dos
documentos de fls. 70/88.
A Secex/PB procedeu à análise das razões de justificativa e dos documentos apresentados
pelos responsáveis na instrução de fls. 89/93.
Ao concluir seus exames, o analista responsável pela Instrução propôs:
"3.1 com fulcro no artigo 31, inciso II, da IN/TCU n° 09/95, determinar ao responsável,
Sr. Vicente Vanderlei Nogueira de Brito, Juiz-Presidente, a adoção das seguintes medidas:
evitar a realização de despesas sem cobertura contratual e prévio empenho;
nas próximas licitações de obras e serviços, mesmo quando dispensada a licitação,
apresentar o projeto básico, tendo em vista o disposto no artigo 7°, parágrafo 9° e 2°, inciso I, da Lei
n°8.666/93;
nas próximas compras, realizar prévio planejamento, para todo o exercício, licitando
em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos fornecedores potenciais sejam os mesmos, de
forma a racionaliza-las e evitar a fuga de modalidade licitatória por fragmentação da despesa,
conforme o disposto nos artigos 15, parágrafo 7°, inciso II e 23, parágrafo 2°, da Lei n°8.666/93;
alterar o prazo do contrato n° 08/96, firmado com a EAT - Empresa de Alimentação
do Trabalhador, de forma a compatibilizá-lo com o edital da Tomada de Preços n° 005/96,
atendendo ao disposto no artigo 54, parágrafo I° da Lei n°8.666/93;
adequar o edital de licitação para construção do prédio da JCJ de Itaporanga, no que
diz respeito ao objeto, caracterizando-o corretamente como construção, e com relação ao Plano de
Trabalho classificando-o adequadamente;
sustar a execução das obras de construção da JCJ de Itabaiana, tendo em vista que,
até a presente data, não existe, no Orçamento do Exercício, dotação no Programa de Trabalho
correspondente; e
nas próximas licitações de obras e serviços, apresentar as composições dos preços
unitários adotados no orçamento, tendo em vista o disposto no artigo 7°, parágrafo 2°, inciso II, da
Lei n°8.666/93;
3.2 com fulcro no artigo 31, inciso IV, da IN/TCU n° 09/95, seja este processo
transformado em Tomada de Contas Especial, para fins de citação do Sr. Vicente Vanderlei
Nogueira de Brito, Juiz-Presidente, tendo em vista a concessão e o pagamento de reajustes
contratuais indevidos à empresa EMCONVI - Empresa de Limpeza e Vigilância Ltda., contratada
emergencialmente, sem licitação, para a execução de serviços de vigilância nas dependências da
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JCJ de Campina Grande/PB, contrato n°24/95, de 29/12/95, no montante de R$ 2.031,84, pagos da
seguinte forma:
.em 24.04.96, 960B00809: R$ 677,28
.em 06.05.96, 960B00920: R$ 677,28
.em 12.06.96, 960B01168: R$ 677,28
3.3 com fundamento no parágrafo 3 0, do artigo 31, da IN/TCU n° 09/95 c/c o artigo 58,
inciso II, da Lei n°8.443/92, aplicar, nos termos do artigo 220, inciso II, do Regimento Interno deste
Tribunal, multa ao responsável, Sr. Vicente Vanderlei Nogueira de Brito, Juiz-Presidente, tendo em
vista a realização da Tomada de Preços n° 006/96, para a construção do prédio da Junta de
Conciliação e Julgamento de Itabaiana, mesmo não havendo dotação orçamentária consignada no
Orçamento Geral da União no Programa de Trabalho especifico, utilizando-se, para tanto, de
dotações do programa Conservação e Reforma de Imóveis."
Sr. Secretário da Secex/PB, por entender aceitáveis as razões de justificativa oferecida
pelo responsável, deixa de acompanhar a proposta de aplicação de multa e instauração de tomada de
contas especial. Pondera também que não há evidências nos autos de má-fé, nem de locupletação de
recursos, por parte do responsável. Em razão das falhas/irregularidades constatadas, concorda com a
instrução em relação às determinações sugeridas, com acréscimo de outras, na forma prevista no artigo
31, inciso II, da IN/TCU n° 09/95, a saber (fls. 95/96):
"a) evitar a realização de despesas sem cobertura contratual e prévio empenho;
realizar as próximas compras de material, de mesma natureza, de forma planejada,
evitando fuga de modalidade de licitação decorrente de fragmentação de despesa;
adequar o prazo de duração do contrato n° 08/96, de 27/05/96 (fornecimento de
tiquete/combustivel), ao previsto na respectiva Tomada de Preços n° 005/96;
adequar o edital de licitação para construção do prédio da JCJ/Itaporanga-PB ao real
objeto;
evitar a execução de despesa à conta de dotação indevida (caso da construção da
JCJ/Itabaiana-PB, cujas despesas foram classificadas na rubrica Conservação e Reforma de Imóveis),
aguardando disponibilidade orçamentária fixada no Orçamento Geral da União que dê suporte legal
aos dispêndios a que se proponha realizar;
nas próximas licitações de obras e serviços, elaborar, previamente, orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, como
determina o artigo 7°, § 2°, inciso II, da Lei n°8.666/93;
nos futuros reajustes de contrato, observar, rigorosamente, a legislação, pertinente,
evitando concedê-los de maneira inoportuna."
É o Relatório.
VOTO
No tocante ao TC-475.198/95-6, a Unidade Técnica propõe a conversão do Relatório de
Auditoria em Tomada de Contas Especial, na forma prevista no art. 47 da Lei n° 8.443/92, com vistas a
promover a citação dos responsáveis solidariamente com os beneficiários, servidores daquele Tribunal,
pela concessão e utilização de diárias em atividades que não guardavam correlação com as atribuições
inerentes aos cargos/funções que exerciam.
Em suas razões de justificativa, o Sr. Juiz Severino Marcondes Meira considera que não
existia vedação legal à concessão de diárias a servidores para acompanhar ou representar autoridades
daquele TRT em homenagens outorgadas pelas câmaras municipais, em razão da interiorização da Justiça
4
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Trabalhista, e à concessão de diárias a servidores para organizarem solenidades das inaugurações das
Juntas de Conciliação em diversos municípios. Também em razões de justificativa, o Sr. Marcelo
Capistrano de Miranda Monte afirmou que as diárias foram concedidas pelo Presidente do TRT, à época,
com base na legislação própria (Decreto n° 343/91 e Resolução Administrativa TST n° 08/89).
Compulsando o processo, verifico que, para cada concessão dessas diárias, foi expedida
uma Portaria da Presidência, publicada no veículo de divulgação interna, com a designação dos
servidores, motivo da viagem e o arbitramento do número das diárias (fls. 59/76).
Entendo que não se pode afirmar, peremptoriamente, que as diárias concedidas aos
servidores não guardavam correlação com as atribuições dos servidores. Os beneficiários foram
designados para cumprir missões vinculadas à administração ou representação de autoridades daquele
TRT, o que a meu ver, é permitido pelas normas que regulam a matéria.
Desta forma, com vênias à Unidade Técnica, considero que as razões de justificativa
podem ser acolhidas, porque elidiram o fundamento da impugnação.
No TC-475.169/96-4, o Analista responsável pela Instrução propõe a transformação do
processo em tomada de contas especial, com vistas à citação do ex-Juiz Presidente, Dr. Vicente Vanderlei
Nogueira de Brito, por causa da concessão e pagamento de reajustes contratuais indevidos à empresa
Emconvi — Empresa de Limpeza e Vigilância Ltda., contratada emergencialmente, sem licitação, para a
execução de serviços de vigilância nas dependências da JCJ de Campina Grande/PB, contrato n° 24/95, de
29/12/1995, no montante de R$ 2.031,84 (dois mil e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).
Propõe também a aplicação de multa ao ex-Juiz Presidente por ter autorizado a realização
da Tomada de Preços n° 006/96, destinada à construção do prédio da Junta de Conciliação e Julgamento
no Município de Itabaiana, sem que houvesse dotação orçamentária consignada no Orçamento Geral da
União no Programa de Trabalho específico, utilizando-se, para tanto, dotações do programa Conservação
e Reforma de Imóveis.
O Sr. Secretário da Unidade Técnica discorda da Instrução no tocante à proposta de
conversão dos autos em tomada de contas especial e da aplicação da multa, por entender que as razões de
justificativa apresentadas elidem as irregularidades.
Quanto à concessão e o pagamento de reajustes contratuais, o responsável pondera que a
empresa, ao ser contratada, em caráter emergencial, em novembro de 1995, para prestação de serviços de
vigilância no Fórum de Campina Grande (contratação de 4 postos de vigilância), manteve as mesmas
condições do contrato firmado em março de 1995 para prestação de serviços idênticos na Sede do
Tribunal. Por essa razão, a Administração, ao reajustar o contrato mais antigo, em março de 1996,
entendeu "...ser devida a sua extensão ao contrato n° 24/95, como forma de manter o equilíbrio das
condições já acordadas."
Com relação à realização da Tomada de Preços n° 006/96, destinada à construção do
prédio, mesmo não havendo dotação orçamentária específica, alega o responsável que as precárias
condições de funcionamento daquela Junta "...expunha a sérios riscos os servidores, bem como os
jurisdicionados", caracterizando uma situação que demandava urgência no atendimento, para evitar
prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas. Somente após o início das reformas é que ficou, então,
demonstrada a inviabilidade de aproveitamento das estruturas do imóvel, exigindo sua "reconstrução".
Segundo informa, não teria havido tempo para o remanejamento do programa de trabalho específico,
compatível com a natureza dos serviços, e diante das circunstâncias, forçosamente, utilizou o programa
Conservação e Reforma de Imóveis.
Posiciono-me de acordo com o Sr. Secretário da Secex/PB no sentido de acolher as razões
de justificativa, por entender que os procedimentos adotados pelo responsável foram justificados,
principalmente, porque foram praticados sob a perspectiva da excepcionalidade que os casos requereram.
Também é importante destacar que não há nos autos evidência de má-fé e locupletamento do responsável.
Não bastassem esses argumentos para justificar os procedimentos inquinados, o JuizPresidente noticiou algumas circunstâncias presentes no momento em que assumiu, interinamente, a
Presidência do TRT da 13 Região, por força de deliberação do Tribunal Superior do Trabalho — TST, que
interferiram em sua gestão. Ao tempo que assumia o cargo, o TRT passou por momentos dificeis, tendo
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as contas suspensas por decisão liminar do TST, além de ter sofrido um princípio de incêndio nas
dependências da sua Secretaria de Planejamento e Finanças Segundo afirma, esses fatos geraram
problemas de ordem administrativa, funcional e organizacional, que, a partir daí, culminaram em uma
dificil gestão, aliada à resistência natural dos servidores ao novo estilo administrativo adotado.
Por fim, concordo com as determinações sugeridas pela instrução, exceto em relação
àquelas que são vinculadas a contratos específicos que, em virtude do tempo decorrido, não estão mais
vigentes.
Assim, diante do exposto, VOTO por que seja adotada a DECISÃO que ora submeto ao
Plenário.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 1998.

Carlos, Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processos ri% TC-475.198/95-6 e TC-475.169/96-4.
Classe de Assunto: V — Relatórios de Auditorias.
Responsáveis: Severino Marcondes Meira e Vicente Vanderlei Nogueira de Brito, ex-Juízes
Presidentes.
4.Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região/PB.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/PB.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, DECIDE:
8.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Responsáveis;
8.2. determinar à atual administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que:
8.2.1. evite a realização de despesas sem prévio empenho e cobertura contratual, nos termos do art. 60
da Lei n° 4.320/64;
8.2.2. realize as próximas compras de material, de mesma natureza, de forma planejada, evitando fuga
de modalidade de licitação decorrente de fragmentação de despesas;
8.2.3. elabore previamente, nas próximas licitações de obras e serviços, o orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, como determina o artigo 7°, § 2°,
inciso II, da Lei n° 8.666/93;
8.2.4. nos futuros reajustes de contrato, observe, rigorosamente, a legislação pertinente; e
8.3. determinar a juntada do TC-475.198/95-6 e do TC-475.169/96-4 às contas anuais do TRT da 13a
Região, exercícios de 1995 e 1996, respectivamente, para análise em conjunto e em confronto.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS/ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC n° 005.863/98-8 (c/ 08 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização.
Malha Paulista - Rede Ferroviária Federal S.A.
ENTIDADE: Conselho Nacional de Desestatização e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
RESPONSÁVEIS: Paulo de Tarso Almeida Paiva (Presidente do CND)
e André Pinheiro de Lara Resende (Presidente do BNDES)

EMENTA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização.
Malha Paulista - Rede Ferroviária Federal S.A Procedimentos atinentes
aos 4 0 e 5 0 estágios previstos na IN/TCU n° 07/94. Aprovação.
Determinações. Remessa da documentação relativa aos referidos estágios
fora dos prazos previstos na norma interna. Aplicação de multa ao
responsável.

Aprecia-se, nesta oportunidade, os procedimentos atinentes ao processo de desestatização da
Malha Paulista - Rede Ferroviária Federal S A, correspondentes aos 4 0 e 5 0 estágios previstos na IN-TCU n°
07/94
Para melhor compreensão dos exames implementados nos autos, passo a transcrever,
inicialmente, a instrução de fls. 59/98, elaborada no âmbito da 3 5 Divisão Técnica da 9' SECEX:
"1 - INTRODUÇÃO
Em exame o processo de desestatização da RFFSA, empresa incluída no Programa Nacional
de Desestatização (PND) pelo Decreto n° 473, de 10.03.92. O presente trabalho tem por finalidade
selecionar, resumir e apreciar os trabalhos elaborados pelas consultoras responsáveis pelos Serviços "A"
e "B" com vistas a fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da União quando de sua decisão sobre o
Quarto Estágio de acompanhamento, além de apreciar os documentos referentes ao Quinto Estágio.
Na desestatização aprovada pelo CND, o sistema ferroviário operado pela RFFSA foi dividido
em seis malhas: Malha Sul, Estrada de Ferro Tereza Cristina, Malha Cento-Leste, Malha Nordeste, Malha
Oeste e Malha Sudeste.
O Tribunal, no TC 022.881/92-1, manifestou-se pela regularidade dos procedimentos
adotados na desestatização das referidas Malhas.
Trata-se agora do exame da desestatização de uma nova malha, denominada Malha Paulista.
O modelo de desestatizaçã o aprovado pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND) contempla a
outorga, pela União, de concessão para a exploração do serviço público de transporte ferroviário e, pela
RFFSA, o arrendamento de bens operacionais e a venda de bens de pequeno valor.
A área de concessão dessa Malha corresponde integralmente a da antiga Ferrovia Paulista
S.A. - FEPASA - empresa transferida 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.
Para proceder a avaliação econômico-financeira da Malha Paulista, nos moldes previstos
pela Lei n° 9.491/97, o BNDES, gestor do PND, fez uso de antigo contrato celebrado com os consultores
encarregados da avaliação das ferrovias que integravam a RFFSA. O Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na reunião de 29/01/98, autorizou esse procedimento por considerar que a Malha Paulista seria a
sétima malha da RFFSA e que as despesas previstas estavam dentro do limite de serviços complementares
MIN-HGS-457\C DOCUMENTOS \ DOCS-00586398a
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dos antigos contratos (fls.31/58).
Esses contratos foram apreciados pelo Tribunal quando do exame da desestatização da Malha
Oeste da RFFSA. Em vista disso, ao se analisar o Sexto e último Estágio, será possível verificar se as
despesas com a avaliação da Malha Paulista estavam dentro dos limites de serviços complementares
previstos no contrato original.
2- PERFIL DA EMPRESA
A FEPASA teve sua criação autorizada pela Lei Estadual n° 10.410, de 28 de outubro de
1971, nos termos do Decreto-Lei n°2.626, de 26 de setembro de 1940, resultando na unificação das ferrovias
controladas pelo Governo do Estado de São Paulo. Foi delegada à empresa a responsabilidade pela
exploração, manutenção e expansão do sistema de linhas férreas que integravam as seguintes ferrovias: Cia.
Paulista de Estradas de Ferro, a Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Araraquara, a
Companhia Mogiana e a Estrada de Ferro São Paulo e Minas.
A FEPASA era uma sociedade de economia mista, com mais de 99% de seu capital acionário
pertencente ao Estado de São Paulo e, recentemente, foi transferida para a RFFSA, com base no artigo I°
do Decreto n°2.502, de 18 de fevereiro de 1998, como parte do acerto financeiro entre a União e o Estado
de São Paulo no âmbito do equacionamento da dívida do Banco do Estado de São Paulo - BANESPA. A
partir da incorporação, a FEPASA passou a ser denominada Malha Paulista.
A aludida empresa opera serviços de transporte de cargas e de passageiros de longa
distância em sua malha de cerca de 4.236 Km. A área de concessão da Malha Paulista corresponde
integralmente a da antiga FEPASA, cujas linhas se estendem por dois Estados da Federação: São Paulo e
Minas Gerais. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos absorveu, em 29 de março de 1996, a
operação dos trens de subúrbio da FEPASA, bem como a operação do Trem Intra-Metropolitano de Santos
TIM
2.1- EXTENSÃO DA MALHA
A Malha Paulista é formada por um conjunto de linhas tronco e de ramais que interligam o
interior paulista e as regiões do Triângulo Mineiro e do sudoeste de Minas Gerais à Região Metropolitana
de São Paulo e ao Porto de Santos. É formada basicamente por dois sistemas, um de bitola larga (1,60
metros) e outro de bitola métrica, que convergem para um sistema de bitola mista, dando a ambos os
sistemas acesso à Região Metropolitana de São Paulo e ao Porto de Santos.
De acordo com o Edital n° PND-02/98/RFFSA, as linhas tronco e ramais da Malha Paulista
em tráfego totalizam 4.236 Km de estradas. Há, ainda, cerca de 900 km de linhas em pátios. Deve ser
ressaltado que, conforme o citado edital, ligadas à supra malha há dois trechos atualmente inoperantes Cordeirópolis a Araras (16 km, em bitola de 1,60 m) e Nova Itapeva a Itararé (67 km, em bitola de 1,00 m).
O quadro a seguir mostra algumas características da malha.
Quadro: Extensão total da Malha Paulista
SISTEMA
Bitola Larga
Bitola Métrica
Bitola Mista
TOTAL

EXTENSÃO
Km
1.513
2.422
301
4.236

TRAÇÃO - km
Diesel
Elétrica
1.080
433
1.739
683
197
104
3.016
1.220

VIA - km
Simples
Dupla
1.456
57
2.348
74
246
55
4.050
186

Fonte (Edital PND 02/98/12FFSA): FEPASA — Gerência Executiva de Manutenção de Instalações Fixas
1997— Extensão das Vias e Trechos de Manutenção — novembro/97 (Nai 121)

O intercâmbio de cargas da Malha Paulista com as ferrovias vizinhas é feito nas seguintes
localidades:
Pátio / Estação
Araguari
Uberaba

Ferrovia Limítrofe
F. Centro Atlântica
F. Centro Atlântica
MIN-HGS-457C:DOCUMENTORDOCS-00586398a
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Bauru
Jundiai
Fere quê
Lapa
Ourinhos
Pinhalzinho
Santa Fé do Sul
Sorocaba
Mairinque
Varginha
Samaritá

Ferrovia Novoeste
MRS
MRS
MRS
F. Sul Atlântica
F. Sul Atlântica
Ferronorte
E.F. Elétrica Votorantim
CPTM
CPTM
CPTM (TIM)

Da „Machado

Mista
1,60
Mista
1,60
1,00
1,00
1,60
1,00
1,00
1,00
1,00

Fonte: Edital P1VD 02/98/RFFSA

O conjunto de bens operacionais a serem explorados pela Malha Paulista é formado pela
totalidade dos ativos operacionais a antiga FEPASA.
2.2 - MERCADO
A Malha Paulista possui uma localização estratégica. Isto a favorece em relação ao potencial
de mercado, pois interliga as malhas ferroviárias das ferrovias Sul Atlântica, Centro Atlântica e Novoeste;
a Região Metropolitana de São Paulo ao Mercosul e ao norte do pais; o interior de São Paulo à Região
Centro-Oeste e o Triângulo Mineiro à Região Metropolitana de São Paulo e ao Porto de Santos. Atualmente,
seu principal corredor de tráfego está no eixo Santos-Araguari.
2.2.1 -EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
Inicialmente cabe conceituar Toneladas Úteis (TU) e Toneladas Kilômetros Úteis (TKU
Tracionada ou tku), como segue:
Toneladas Úteis (TU) - é a quantidade de toneladas úteis de transporte remunerado,
originadas na malha e recebidas por essa, provenientes de intercâmbio com outras malhas ou ferrovias
estrangeiras;
1KU Tracionada (tku) - é um indicador de produção da malha e representa o somatório dos
produtos das TU 's tracionadas pelas distâncias de transporte na malha, medidos no instante do
carregamento ou do recebimento da carga em intercâmbio até o seu destino final na ferrovia.
18. A Malha Paulista transportou, em 1997, cerca de 13 milhões de toneladas de mercadorias,
correspondendo a uma produção de transporte da ordem de 5 bilhões de 1KU's. Essa produção já foi maior
no passado, como mostram as tabelas a seguir, que indicam a evolução dos volumes de carga transportada
e da produção de transporte realizada segundo os principais agregados de mercadorias.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS - CARREGAMENTO (em 10
PRODUTO
DERIVADOS CLAROS
ÁLCOOL
ÓLEOS COMBUSTIVEIS
ADUBOS E FERTILIZANTES
CIMENTO
GRÃOS E PELLETS
CALCÁRIO, CLÍNQUER,
ESCÓRIA
MINERAIS
METÁLICOS
CONTÊINERES
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \DOCS-00586398a
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1991
3.872
3.368
260
1.697
1.581
3.661
1.486

1992
4.357
3.468
299
1.419
1.333
2.851
1.366

1993
4.438
3.367
286
1.668
1.496
2.883
1.358

1994
4.366
3.098
271
1.849
1.485
3.005
1.498

1995
4.255
2.871
227
1.863
1.191
2.650
1.162

1996
3.719
2.641
195
1.617
910
2.491
905

1997
2.821
1.893
267
1.661
802
2.487
697

1.699
227
57

1.808
146
69

1.956
97
36

1.958
60
130

1.622
15
95

1.578
140
56

1.771
142
155

3
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MADEIRA, PAPEL E
CELULOSE
OUTROS PROD. AGRÍCOLAS
PRODUTOS QUÍMICOS
OUTRAS
TOTAL

I
a oa

Jtlachad,

80 ra

210

139

188

99

28

10

25

160
294
18.573

741
299
18.294

669
184
18.627

452
22
145
18.436

90
11
43
16.123

106
11
41
14.421

322
O
37
13.080

Fonte (Edital PND 02/98/RFFSA): FEPASA 1991-1997- NA! 164

TRANSPORTE DE MERCADORIAS - PRODUÇÃO ( em 10
PRODUTO

DERIVADOS CLAROS
ÁLCOOL
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS
ADUBOS E FERTILIZANTES
CIMENTO
GRÃOS E PELLETS
CALCÁRIO.CLINOUER,ESCÓR
IA
MINERAIS
METÁLICOS
CONTEINERES
MADEIRA, PAPEL E
CELULOSE
OUTROS PROD. AGRÍCOLAS
PRODUTOS QUÍMICOS
OUTRAS
TOTAL

6 TKU)

1991
1.635
755
91
961
303
1.559
285

1992
1.826
744
118
812
280
1.501
298

1993
1.847
805
122
1.021
331
1.560
353

1994
1.807
697
107
1.129
307
1.222
335

1995
1.774
699
88
1.245
232
1.169
229

1996
1.493
635
81
1.058
194
1.022
164

1997
1.104
441
122
1.114
211
1.040
169

490
107
24
54

511
69
35
46

458
63
10
54

492
43
45
33

421
22
36
9

451
40
17
4

548
39
52
17

51
O
80
6.395

281
O
80
6.600

253
O
56
6.933

187
14
55
6.473

47
8
14
5.992

32
8
13
5.213

116
2
10
4.987

Fonte (Edital PND 02/98/RFFSA) : FEPASA 1991-1997- NAI 164

2.3 - CONTRATOS COM FERROVIAS LIMÍTROFES
2.3.1 - Contrato FEPASA x FERRONORTE
Conforme mencionado no Edital de Venda, a FEPASA estabeleceu um acordo de direitos de
passagem (trackage rights) com a FERRONOR1E, acordo esse assinado em 29 de agosto de 1991 e aditado
em 3 ocasiões, a última em 17 de maio de 1997.
Segundo o mesmo documento, o acordo, cuja validade se estende por 30 anos, estabelece,
basicamente, que os trens da FERRONORTE poderão circular pelas linhas da FEPASA no trecho Santa Fé
do Sul a Pere quê e que, reciprocamente, os trens da FEPASA poderão circular pelas linhas da
FERRONORIE. Estabelece, também, que a FEPASA deverá adequar suas linhas para receber um trem tipo
de 7.100 t brutas, 30 t por eixo e 1250 m de comprimento. Define, ainda, o valor a ser pago pelo uso das
linhas em função da carga bruta transportada e respectiva distância de transporte.
2.3.2 - PERSPECTIVAS RELATIVAS À FERRONORTE
O Edital PND 02/98/RFFSA destaca que o cronograma de obras da FERRONORTE prevê
que em 1999 estarão concluídas as obras de sua primeira fase, ligando Aparecida do Toboado (MS), na
ponta da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, a Alto Taquari (MT), em um percurso de 400 km. Essa
ligação permitirá captar a produção de grãos e farelos de Mato Grosso, do Sudoeste Goiano (região de
Jataí) e norte do Mato Grosso do Sul, que se destinem ao Estado de São Paulo ou à exportação pelo Porto
de Santos. No caso das exportações, espera-se que o transporte ferroviário aumente a competitividade do
M1N-HGS-457\ C DOCUMENTOS\DOCS-00586398a
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produto das regiões citadas no mercado internacional, o que resultará em um crescimento da produção de
grãos da região.
2.3.3 - CONTRATOS COM OUTRAS FERROVIAS
Consta no edital citado que a RFFSA e a antiga FEPASA celebraram, em 8 de dezembro de
1995, um convênio de uso mútuo de infra-estrutura ferroviária, convênio esse em que as sucessoras da
RFFSA foram sub-rogadas. Em I° de setembro de 1997, a Ferrovia Centro Atlântico e a antiga FEPASA
estabeleceram um "convênio de tráfego mútuo e intercâmbio de material rodante" e, em 20 de novembro
de 1997, as mesmas empresas firmaram um "convênio de uso mútuo de infra-estrutura ferroviária". Em 18
de julho de 1997, a Ferrovia Sul-Atlântico S/A e a antiga FEPASA firmaram um aditivo nesse convênio.
A antiga FEPASA e a Cia. Paulista de Transportes Metropolitanos - CPTM firmaram, em
1° de agosto de 1997, o "Convênio de Cooperação Mútua FEPASA - CPTM", visando estabelecer as
condições básicas necessárias à continuidade dos serviços após a transferência dos sistemas de transporte
metropolitano, da Região Metropolitana de São Paulo, e do Trem Intra-Metropolitano - TIM, de Santos e
São Vicente, da FEPASA para a CPTM, bem como da prestação mútua de serviços a serem desenvolvidos
pelas partes". Esse convênio regula também a cessão de pessoal para a continuidade de quaisquer atividades
no período de transição, até a plena assunção do controle desses serviços pela CPTM (Edital PND
02/98/RFFSA, subcláusula 2.2). A cláusula III desse Edital define as obrigações mútuas assumidas pelas
duas convenentes
2.4 - CARACTERÍSTICAS DA VIA
Segundo o aludido Edital, a superestrutura da via é composta por trilhos de variados perfis,
predominando os perfis TR-45 e TR-50, instalados sobre dormentes de madeira ou concreto, representando
estes (concreto) cerca de 17% dos dormentes aplicados na bitola métrica. A dormentação predominante na
maior parte da linha perfaz taxas de 1840 dormentes/km na bitola larga e 1.750/1cm na bitola métrica,
quando usados dormentes de madeira, e de 1.515 dormentes/km na bitola larga e 1.450 dormentes/km na
bitola métrica, quando usados dormentes de concreto.
Ao longo da Malha Paulista há 1.630 pontes e viadutos (inclusive passagens superiores e
inferiores), com uma extensão total de cerca de 43.700 m. De acordo com o edital já mencionado, cerca de
24% destas pontes e viadutos estão a exigir providências de conservação, reforço e, mesmo, substituição.
Há também 50 túneis, cuja extensão total é de 9.739 m.
Os equipamentos para manutenção mecanizada de via, pertencentes à Malha Paulista,
constam no quadro seguinte:
_ uadro: Equipamentos de Manuten ão de Via
FABRICANTE
TIPO
Socadora Alinhadora
Socadora de Chave
Reguladora de Lastro
Puxadora de Linha
Substituidora de Dormentes
Auto de linha
Caminhão de Linha

Reboque de Linha
MIN-HGS-457\ C DOCUMENTOS \DOCS-00586398a
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Plasser &
Theurer
Plasser &
Theurer
Plasser
Geismar
Geismar
Ingles
Geovia
Geismar
Mansa
Robel
Robel
Cia. Mec. Bras.

Bitola Métrica
8

Bitola Larga
5

Total
13

O

I

1

8
2
2
4
4
7
2
15
I
12

6
I
2
3
I
3
I
7
1
4

14
3
4
7
5
10
3
22
2
16

5
Jt-'t

- 143 (

•

,
Auto de Inspeção da Rede Aérea
Reboque de Rede Aérea
Trator Rodo-Ferroviário
Guindaste Rodo-Ferroviário
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7
6
6
3
5
92

Geismar
Geismar
Geismar
Pettibone
Geismar

TOTAL

Fonte (Edital PND 02/98/12FFSA): FEPASA — Gerência Executiva de Manutenção de Instalações Fixas

10
9
9
5
8
141

3
3
3
2
3
49
-NA! 119

2.4.1 - INSTALAÇÕES FIXAS DE VIA
2.4.1.1 - TELECOMUNICAÇÕES
As necessidades de comunicações operacionais e administrativas da Malha Paulista são
atendidas com a utilização de centrais telefônicas PABX próprias; centrais de telefonia seletiva; linhas
aéreas de transmissão; sistemas de rádio-comunicação de manobra e emergência; rede de comunicação
(utilizada, principalmente para entrada de dados e consultas do SIO- Sistemas de Informações
Operacionais); e sistema de rádio terra/trem. Ressalte-se que o novo CCO - Centro de Controle Operacional
encontra-se em fase final de implantação e que há previsão de total substituição de telefonia seletiva por
sistema de radiocomunicação.
2.4.1.2 - SINALIZAÇÃO /LICENCIAMENTO DE TRENS
A troca de informações necessárias ao licenciamento de trens e ao gerenciamento da
operação ferroviária é propiciada pelo sistema de telecomunicações, já descrito, associado aos diversos tipos
de sinalização que possui a malha, podendo ser citado o estafe elétrico (utilizado para o licenciamento de
trens de estação a estação, através de bastão de testemunho, sendo que esse tipo de sinalização cobre 69%
da extensão das vias férreas da malha); o CTC - Controle de Tráfego Centralizado (cobre 24% da extensão
das vias férreas); licenciamento via rádio (cobre 7% da extensão de vias); e o bloqueio automático, com
detecção de trens e sinais luminosos externos, instalado em apenas 3 quilômetros da malha.
2.4.1.3 - ELETRIFICAÇÃO
A Malha Paulista possui tração elétrica em 29% da extensão total de suas linhas férreas,
eletrificada a 3 kV (corrente contínua), em rede aérea, alimentada por 36 subestações retificadoras que
recebem energia das concessionárias (Eletropaulo, EBE, CESP e CPFL) por linhas de transmissão em 88
kV e 138 kV.
2.4.1.4 - SISTEMA AUXILIAR DE ENERGIA
Este sistema consiste naquele que recebe a energia elétrica das concessionárias locais, em
diversas tensões entre 11,4 kV e 23 kV, conforme o local, e a transforma em baixa tensão (220V, 440V,
660V, 2.200V), distribuindo-a às diversas dependências da ferrovia: edificios administrativos, estações,
oficinas, pátios, entre outras
2.5 - MATERIAL RODANTE
2.5.1 - LOCOMOTIVAS
Consta do Edital PND 02/98/RFFSA que, em março de 1998, a Malha Paulista contava em
seus ativos com 408 locomotivas entre elétricas e diesel elétricas, das quais 129 locomotivas de bitola larga
e 279 locomotivas de bitola métrica. Os quadros seguintes caracterizam as locomotivas pertencentes à
malha.

MIN-HGS-457\ C DOCUMENTOSNDOCS-00586398a
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Quadro: Frota de locomotivas - bitola larga

GE-USA
GE-BR
GE-USA
GE-USA
GE-USA
TOTAL

ANO DE
QUANTIDADE
POTÊNCIA
FABRICAÇÃO
NOMINAL (HP)
LOCOMOTIVAS DIESEL
1957
5
1.750
1.750
1960
11
17
1.280
1958
1968
25
800
2.000
1975
13
1976
6
2.000
1977
7
2.000
121.760"
84
LOCOMOTIVAS ELÉTRICAS
8
3.900
1948
1968
10
4.400
1940
3
3.900
19
3.900
1947
4.750
1951
5
184.750 (1)
45

TOTAL GERAL

TOTAL BITOLA LARGA
129
1
1

MODELO

EIVID
ElVID
Elvl D
LEW
GE-BR
GE-BR
GE-BR
TOTAL

1

PESO
ADERENTE (t)
111
111
80
74
110
110
110
122
144
122
122
184
-

306.510

-

Fonte (Edital PND 02/98/RFFSA): Características Técnicas de Vagões e Locomotivas (NA! 12). Situação das Locomotivas (NA! 144)
(1) Potência total da frota

Quadro: Frota de locomotivas - bitola métrica
MODELO

ANO DE
FABRICAÇÃO

GE - USA
GE-USA
ALCO
EA/11)
EIVID
LEW
LEW
GE-BR
GE-BR
GE-BR
GE-BR
TOTAL

1950
1957
1958
1960/61
1957
1968
1968
1974
1975
1977
1979

GE-USA
GE-USA
WTH
WTH
GE-BR
ALSTHON
TOTAL

1943
1949
1943
1949
1968
1990

-

MIN-HGS-457\CDOCUMENTOS \DOCS-00586398a

POTÊNCIA
NOMINAL (HP)
LOCOMOTIVAS DIESEL
8
600
13
1.200
950
7
27
850
I . 280
21
16
800
1.200
9
46
2.000
2.000
18
2.000
32
2.000
10
3l.2.480'
207
LOCOMOTIVAS ELÉTRICAS
2.200
9
2.200
13
2.050
8
2.050
10
30
1.850
3.300
2
147.400 (1)
72
QUANTIDADE

7

PESO
ADERENTE (t)
64
71
68
57
75
70
70
108
108
108
108
108
108
108
108
73
98
-
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TOTAL BITOLA MÉTRICA
279
459.880
1
1

TOTAL GERAL

Fonte (Edital PND 02/98/RFFSA): Características Técnicas de Vagões e Locomotivas (NA! 12)
Situação das Locomotivas (NAI 144)
(I) Potência total da frota

2.5.2- VAGÕES
A Malha Paulista possuía, em março de 1998, 10.868 vagões próprios, dos quais 3.317 de bitola
32.
larga e 7.551 de bitola métrica. As quantidades e características dos vagões estão no quadro a seguir.
Quadro: Frota de vagões - bitola larga e métrica
TIPO

1

Fechado
Hoppers
Gôndolas
Plataformas
Tanques
TOTAL
Fechado
Hoppers
Gôndolas
Plataformas
Tanques
TOTAL
TOTAL
TOTAL GERAL

REMUNERADO
1
SERVIÇO
BITOLA LARGA
2.330
10
150
6
I
353
O
250
216
I
3.299
18
BITOLA MÉTRICA
2.996
27
824
24
1.422
25
907
7
1.305
14
7.454
97
1

10.753

115

1

TOTAL
2.340
156
354
250
217
3.317
3.023
848
1.447
914
1.319
7. 551
10.868

Fonte (Edital PND 02/98/RFFSA): Características Técnicas de Vagões e Locomotivas (NA! 12)
Situação das Locomotivas (NA! 144)

Consta do Edital PND 02/98/RFFSA que, da frota de vagões de bitola larga, cerca de 11%
se encontram em mau estado e, dentre os vagões de bitola estreita, cerca de 12% se acham nessa mesma
condição.
2.6 - OFICINAS
A Malha Paulista dispõe de um parque de oficinas para reparo e manutenção de vagões e
locomotivas distribuídas em diversas localidades, com várias especialidades.
2.7- EQUIPAMENTO DE SOCORRO
Um parque de sete guindastes, de diversas capacidades, para socorro a trens acidentados,
compõem os equipamentos de socorro da Malha.
2.8 - TRENS DE PASSAGEIROS
Na Malha Paulista circulam, atualmente, sete trens de passageiros com percursos diversos
e, em sua maioria, com freqüência diária.
2.9 - QUADRO DE PESSOAL
MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOS\DOCS-00586398a
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A FEPASA vem diminuindo o seu quadro de pessoal. A evolução da quantidade de
empregados (número médio a cada ano) da empresa de 1994 a 1997 consta do próximo quadro.
37.

uadro: Evolu ão do Ouadro de Pessoal
Ano

1994

1995

1996

1997

N° Funcionários

16.992

15.215

11.013

8.615

Deve ser ressaltado que em 31.03.98 o efetivo total era de 8.372 empregados, e que, segundo
38.
o Edital, há um Contrato Coletivo de Trabalho, com vigência até 31 de dezembro de 1998, contendo algumas
cláusulas permanentes e outras provisórias. Esse acordo estabelece em sua cláusula 4.49 que os empregados
admitidos até 1° de janeiro de 1995 fazem jus a uma indenização proporcional ao tempo de serviço no caso
de demissão imotivada. Os empregados não são participantes do fundo de pensão patrocinado pela RFFSA
e não existe entidade do gênero patrocinada pela antiga FEPASA.
2.10- DESEMPENHO OPERACIONAL
O desempenho operacional da Malha Paulista, medido por alguns indicadores de
39.
produtividade, é apresentado a seguir:
Ouadro: índices de Produtividade
Índice
TKU/empregado (1)
TKU/Km linha (2)
TKU/Loco (3)
TKU/Vagão (4)

1995
446
1.415
15.325
520

Unidade
Mil
Mil
Mil
Mil

1996
473
1.231
13.540
454

1997
579
1.178
13.124
451

Referente ao quadro médio de pessoal em cada ano.
Calculado em relação a extensão das estradas em operação nos anos em tela, de 4.234 km, in-cluído o trecho de 53 km de elmega — Araguari
passageiros.
Referente a frota própria total existente no fim do ano, exceto locos alocadas ao transporte de
Referente a frota própria existente no fim do ano dedicada ao serviço remunerado.

2.11 -RECEITAS
De acordo com o Edital PND 02/98/RFFSA, as receitas, levadas à conta de receitas operacionais
40.
pela antiga FEPASA, incluem cinco rubricas principais: receitas de transportes, receitas acessórias dos
transportes, contribuições do Estado de São Paulo, contribuições do Governo Federal e Financeiras. As
receitas de transporte, por sua vez, englobam as receitas de transporte de mercadorias, de passageiros e de
encomendas. Em 1997 as receitas de transporte de mercadorias representaram 96,8% das receitas de
transporte. As receitas de transporte de mercadorias evoluíram nos últimos anos como mostrado a seguir:
Quadro: Evolução das Receitas de Transporte de Mercadorias
(em R$ milhões) (1)
Receita
Transporte Mercadorias
(I)

1996
200,5

1995
225 , 1

1997
153,3

Moeda constante de dezembro de 1997.

3- QUARTO ESTÁGIO - AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
As duas consultoras que executaram a avaliação econômica-financeira da Malha Paulista
são as mesmas que trabalharam nas malhas da RFFSA. O processo licitatório que resultou nessas
contratações já foi analisado por este Tribunal no TC-022.881/92-1, como já dissemos anteriormente.
A execução do Serviço "A" coube ao Consórcio constituído por Debite Touche Tohmatsu
MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOS\DOCS-0058639ga
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Consultores S. C. Ltda. e Enefer Consultoria, Projetos Ltda., que firmou com o BNDES, Gestor do Fundo
Nacional de Desestatização, o Contrato PND/CN-01/94-A. Já o Serviço "B" coube a Associação Nova
Ferrovia, liderada por Ernst & Young Consultores S/C Ltda., integrada por Zalcberg Advogados Associados,
Azevedo Sodré Advogados, Partbank S.A., Máxima Corretora de Commodities e Consultoria Ltda., que hoje
se denomina Máxima Consultoria e Finanças Corporativas Ltda., e Metal Data Engenharia e Representações
Ltda., que firmou com o BNDES o Contrato PND/CN-07/92.
O Conselho Nacional de Desestatização- CND optou pelo preço sugerido pelo Serviço "B"
para a Malha Paulista. Por essa razão abordaremos com maiores detalhes a avaliação econômica-financeira
desse consórcio. Quando houver divergências significativas entres os dois consultores ou fatos relevantes
que mereçam detalhamento mais aprofundado, faremos análise conjunta e confrontaremos as avaliações
propostas pelos Serviços "A" e "B".
Para fins de análise, este tópico foi dividido nos principais itens que compõem o fluxo de
caixa.
3.1 - RECEITAS
O consórcio responsável pelo Serviço "A" retrata que as receitas da Malha Paulista, segundo
o Plano de Contas em vigor, são desdobradas em dez grandes grupos. Ao efetuar o exame da evolução
recente da malha, o supra consórcio destaca que as receitas dos serviços de transportes ferroviário de
mercadorias representam 97% da arrecadação total.
Feitas essas considerações, o Serviço "A" , a partir de valores históricos do total de receitas
provenientes do transporte de mercadorias (período abordado de 1993 a 1997), projetou a receita da Malha
Paulista, estimando para os demais itens um percentual de 3% sobre essa receita. A fim de se estimar a
receita para os anos vindouros, efetua-se o produto Demanda X Produto Médio do ano analisado. O quadro
a seguir mostra a participação histórica, por mercadoria, na composição da receita do transporte da malha,
assim como os produtos médios totais anuais.
_
uadro: Receita de Transporte
- Principais Mercadorias - R$ mil
1995
1994
1993
Produtos/setor
100.938
91.031
96.630
Derivados Petróleo e Álcool
27.549
28.055
30.315
Produtos Agrícolas
23.032
20.870
16.670
Adubos e Fertilizantes
24.349
24.333
22.543
Insumos e Mat Construção
2.501
5.200
4.710
Carga Geral e Intermodal
175.088
178.369
165.269
Total
27,06
29,77
23,65
Produto Médio (R$/1. 000 tku)

1996
104.412
24.648
23.745
21.452
1.258
175.514
33,34

1997
71.891
27.615
25.200
24.227
1.580
150.513
29,91

Fonte de dados: Rel Serviço "A"/ Malha Paulista

Observa-se do quadro anterior que os derivados de petróleo e o álcool respondem por mais
de 55% da receita de transportes, exceto no ano de 1997, quando essa percentagem foi de aproximadamente
48%. Tal fato se deve, segundo o Serviço "A", a desregulamentação no mercado de derivados de petróleo,
a entrada em operação do poliduto Paulínea-Brasilia, desaquecimento do PROÁLCOOL e redução nos
investimentos e despesas de manutenção na própria ferrovia.
O consultor do Serviço "B" ressalta que as receitas operacionais da Malha Paulista incluem,
além das receitas de transportes e acessórias, as contribuições do Estado de São Paulo, as contribuições do
Governo Federal e as receitas financeiras. Mesmo considerando que as receitas de transportes têm
representado, nos últimos dois anos, menos 40% da receita total (cerca de 60% são as contribuições
governamentais), acrescenta o Serviço "B" que, para analise do fluxo de caixa, a receita de transporte é a
única que interessa.
Apesar da aparente divergência de abordagem dada pelos consultores, deve ser ressaltado
que ambos consideraram a receita operacional como sendo proveniente do transporte de mercadorias, com
MIN-HGS-457\ C DOCUMENTOS\ DOCS-00586398a
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a mesma base histórica, possibilitando comparações entre as receitas projetadas por cada um deles. Note-se
que o Serviço "A" projetou as receitas não operacionais com um percentual de 3% das receitas de
transporte de mercadorias e o Serviço "B" as projetou com percentual de 5% (mostrado a seguir). A respeito
da composição da receita da Malha Paulista, o Serviço "B" emite as seguintes conclusões:
"as receitas oriundas da prestação dos serviços de transporte de mercadorias situam-se em
cerca de R$155 milhões/ano, representando cerca de 21% da receita total. O complemento para
R$727 milhões se constitui basicamente por contribuições governamentais (R$276 milhões), e
venda de ativos (R$250 milhões). Os restantes R$40 milhões provieram de receitas financeiras
e outras receitas não operacionais;
cerca de metade das receitas de transporte de mercadorias provém do transporte de granéis
líquidos, receita essa que se encontra declinante em função de duas mudanças estruturais: a
construção do Poliduto Paulínea-Brasília e a desregulamentação do transporte de derivados
de petróleo;
a receita do transporte de mercadorias, que não granéis líquidos, mostrou uma pequena
recuperação em 1997 (2,5%);
as receitas não operacionais que poderão ser auferidas, pelo novo concessionário privado, são
da ordem de 5% da receita de transporte de mercadorias."
3.1.1 - PROJEÇÃO DA RECEITA
As projeções de receitas levadas a cabo pelo Serviço "B" contêm as receitas operacionais
líquidas de ICMS, separadas em três grandes grupos, a saber: "Receitas' de Transportes", "Outras Receitas
Operacionais" e "Receita pelo Uso da Malha Paulista pela FERRONORTE".
Deve ser esclarecido que a "Receita pelo Uso da Malha pela FERRONORTE" é oriunda da
permissão de uso da via permanente pelos trens da FERRONORIE Tais receitas, de acordo com o Serviço
"B", foram determinadas pelo produto da tarifa de utilização da via, contratualmente definida como
R$3,684/mil tkb (toneladas-kilômetro-bruto), pelas quantidades de carga a serem transportadas através da
Malha Paulista.
Para as Receitas de Transportes foram consideradas as receitas oriundas da prestação de
serviços de transporte de mercadorias. Tais receitas, segundo o consórcio "B", foram determinadas pelo
produto das quantidades de carga transportadas pelas tarifas de transporte, calculadas individualmente para
cada agregado de mercadorias. O quadro a seguir mostra a produção histórica da FEPASA, no período de
1991 a 1997, e a projeção realizada pelo Serviço "B" nos dois primeiros anos de concessão da Malha
Paulista.

Quadro: Produção histórica da Malha Paulista (em 10 6 TKU)
1995
92
1991
95- 1 1994.
Ptotiaiéi
1.774
1.807
1.635 1.826 1.847
i.lvadós claros
699
805
697
744
755
ÁlOool
107
88
122
118
91
:Oie0 combustíveis
1.245
1.129
1.021
961
812
Adubos' ièrtilizantes
232
307
331
303
280
Cimento
1.222
1.169
1.559 1.501 1.560
229
335
298
353
285
CalOrio/clínquer
492
421
458
490
511
nerais
43
22
63
107
69
eted '‘W
45
10
36
24
35
C(Uttêineres
..... , ... .........
......
33
9
54
46
54
47
187
281
253
51
14
8
Produtos quím icos
,

,
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1.493
635
81
1.058
194
1.022
164
451
40
17
4
32
8

1.104
441
122
1.114
211
1.040
169
548
39
52
17
116
2

ano 1

Ano

735
278
123
1.338
251
1.238
189
659
47
152
13
138
25

764
289
254
1.074
381
912
197
597
316
182
201
381
114
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80

80

56

55

14

13

10

15

18

6.395

6.600

6.933

6.473

5992

5213

4.987

5201

5680

Fontes de dados: Relatório do Serviço "B"/FEPASA 1991-1997-NAI 164

Observa-se do quadro anterior a queda acentuada no transporte de Derivados Claros e
Álcool a partir do ano de 1996, com destaque para os dois primeiros anos de concessão. O decréscimo de
produção nesse período não pode, a princípio, ser justificado exclusivamente pela desregulamentação dos
derivados de petróleo e entrada em operação do Poliduto Paulínia-Brasília, pois tais eventos já refletiram
seus efeitos a no período 1996/1997. Como o Leilão da Malha Paulista ocorrerá, como já dito, em setembro
de 1998, os reflexos da administração privada na aludida malha se dará a partir do ano de 1999. Espera-se
que com a administração privada a produção de transporte cresça, conseqüência de uma política comercial
mais agressiva e de uma maior agilidade na negociação de contratos imprimida pelo novo concessionário,
entre outros fatores, aumentando os níveis de receitas. Ressalte-se, ainda, que, de acordo com as projeções
do Serviço "B", a Malha Paulista somente alcançará os níveis médio de produção de Derivados Claros e
Ákool obtidas no período de 1991 a 1995 no trigésimo ano de concessão, ou seja, ano 2027.
A produção de transporte projetada pelo Serviço "B" para alguns produtos apresenta
variações pontuais não explicadas em seus estudos, como é o caso de Grãos e Pellets. O supra consórcio
previu para esses produtos queda de aproximadamente 26% em sua produção no segundo ano de concessão
e, posteriormente, no terceiro ano de concessão a produção volta a aumentar 14%, alcançando 1.038
milhões de tku.
Não obstante essas observações, verifica-se que, a partir o 4' ano de concessão, o Serviço
"B" prevê uma produção de transporte maior do que a registrada na FEPASA em todos os anos desta
década.
O gráfico a seguir mostra a evolução da produção projetada pelos Serviços "A" e "B". Deve
ser observado que o Serviço "A" projetou a Produção de Transporte em todos os anos menor que o
projetado pelo Serviço "B", isso considerando somente a produção pertinente à FEPASA, excluindo a
produção referente à FERRONORTE.
Gráfico: Evolução da Produção: Serviço "A" X Serviço "B" (em milhões de tku)

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

E Serviço "A"
Serviço "B"

o
ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano10 ano15 ano20 ano25 ano30
Fonte 9' Secex

3.1.2 - TARIFAS E PRODUTOS MÉDIOS
O produto médio representa a relação entre a receita operacional de transporte e as TKU 's
tracionadas.
Conforme consta no Relatório do Serviço "B", "a FEPASA adotou, a partir de meados de
1995, uma política comercial que conduziu, em teoria, a prática de preços de mercado, uma vez que os fretes
deixaram de ser tabelados e passaram a ser negociados com cada cliente. Considerando o modelo adotado,
no qual as tarifas homologadas são máximas e estabelecidas com o objetivo de evitar abusos, é de se esperar
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que o concessionário venha a praticar preços de mercado. Resulta que o produto médio, efetivamente obtido
pela FEPASA, se constitui em referência adequada para projeção da receita".
59.
Com base na metodologia adotada, o Serviço "B" obteve um conjunto de valores de "tarifas
de referência" utilizadas na projeção de receitas da Malha Paulista, a saber:

env_,
Álcool

Camba
Adubos e Fertilizantes

Quadro: 9'Secex Fonte de dados: Relatório do Serviço "B"
(I) Para o cálculo do Percurso Médio foi utilizado a média aritmética de cada produto nos últimos 3 anos (1995,1996 e 1997), conforme consta no Relatório
do Serviço "B" (Avaliação Econômico-Financeira - Relatório Conclusivo e Sumário Executivo; pág.42; Quadro 4.1.2.a; Percurso médio).
Na fonte descrita no item (1) não consta discriminação do produto cimento em Cimento Acondicionado e a GraneL
Na fonte descrita no item (I) o percurso médio do produto Metálicos sofre grande variação no ano de 1995, razão pela qual apresentam-se dois vaiares:
617 (considerando o período de 1991 a 1997, para minimizar tal variação) e 282 (média aritmética de 1996 e 1997, expurgando a variação ocorrida em
1995).
A percurso médio desse produto corresponde a média aritmética dos anos 1994,1995 e 1996, haja vista que em 1997 não consta percurso médio para
Produtos Químicos na fonte descrita no item (I).

A fim de se obter o Produto Médio Total da Malha Paulista, considerando os valores de
tarifas calculadas pelo Serviço "B", procedeu-se, nesta Unidade Técnica, ao cálculo da média ponderada
das "tarifas" pelo "percurso médio". Mediante tal procedimento, foram encontrados quatro valores para
o Produto Médio, a saber: R$30,33/mil tku, não considerando o percurso médio de produtos onde constam
observações; R$31, 12/mil tku, não considerando o percurso médio dos produtos metálicos, calcário
agrícolas e produtos químicos; R$35,65/mil tku, não considerando o percurso médio do calcário agrícola
e utilizando 282 Km para o percurso médio dos produtos metálicos; e, finalmente, R$35,72/mil tku, não
considerando o percurso médio do calcário agrícola e utilizando 617 Km para o percurso médio dos
produtos metálicos. O primeiro valor, R$30,33/mil tku, é mais razoável por apresentar receitas projetadas
mais conservadoras.
Efetuando-se o produto da "Produção da Malha Paulista", em 106 tku, pelo "Produto Médio
Total", em R$/mil tku, obtém-se a "Receita da Malha Paulista". Deve ser destacado que o Serviço "B"
apresenta, em seu Relatório de Avaliação Econômico-Financeira da FEPASA, valores ano a ano para o
Produto Médio, quais sejam: R$28,41/mil tku para o Ano I; R$30,44/ mil tku para o Ano 2; RS30,34 para
o Ano 3; R$30,23 para o Ano 4; e R$30,24 para o quinto ano em diante. Para efeitos de simulações com o
fluxo de caixa realizadas pela 3a Divisão Técnica da 9° Secex, objetivando formar opinião quanto ao Quarto
Estágio de Acompanhamento previsto na IN n°07/94, utilizaremos os valores do Serviço "B", por serem bem
próximos do melhor valor encontrado por esta unidade técnica (R$30,33/mil tku), além se serem mais
compatíveis com os Produtos Médios históricos recentes (1994 a 1998) da FEPASA, conforme consta do
documento de fls.22/23 recebido da auditoria da RFFSA.
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O Serviço "A" utilizou para suas projeções de receitas anuais de transporte ferroviário o
produto da "Produção" pelo "Produto Médio", tanto da FEPASA como da FERRONORTE. O Produto
Médio, para a FEPASA, estimado por esse consultor varia de R$27,65/mil tku, para o Ano 1 da concessão,
a R$26,38/mil tku, para o Ano 30. Já para a FERRONORTE, o Serviço "A" projetou um produto médio
constante para os trinta anos considerados na avaliação econômico-financeira, ou seja, R$6,72/mil tku.
Feitas, por esse consultor, as médias ponderadas dos produtos médios, observou-se uma variação de
R$26,67/mil tku, para o primeiro ano de concessão, a R$21, 16/mil tku, para o trigésimo ano.
3.1.3 - PROJEÇÕES DE RECEITAS DE TRANSPORTES DA FEPASA
O quadro e o gráfico a seguir mostram as Receitas de Transportes da FEPASA projetadas
pelos consultores "A" e "B" ao longo do período de concessão de 30 anos.
Quadro: Projeção das Receitas de Transportes da FEPASA(em R$ mil)
Serviço "A" X Serv iço "B"
Ano 2

Anca
A 4

Mo 5

:A
Quadro: Sr Secex

138.223
144.480
151.716
161.089
172.068
184.454
193.377

147.744
172.871
194.122
221.576
241.922
251.599
261.663

A

Ano 9
Ano.:10'

11:AMi. iS
Ano 2O

Ano 25
_Ano 30

..
204.948
216.858
229.520
285.193
315.651
348.154
382.566

ètviçã:
272.129
283.014
294.335
358.104
395.375
436.526
481.960

Fonte de dados: Relatório do Serviço "A",

Gráfico: Projeção das Receitas de Transportes da FEPASA(em R$ mil)
Serviço "A": X Serviço "B"
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Ressalte-se que as receitas de transportes projetadas, por ambos os consultores, partiram de
um valor inferior ao obtido pela FEPASA em anos recentes (1995 - R$225,1 milhões; 1996 - R$200,5
milhões; 1997- R$153,3 milhões). O Serviço "B" estima que somente no quarto ano de concessão o futuro
concessionário terá receitas de transportes nos níveis de 1995. Já a previsão do Serviço "A" é mais
pessimista, tal resultado vindo a ocorrer somente no décimo ano de concessão.
3.1.4 - RECEITA OPERACIONAL TOTAL
Como já descrito, a base para o cálculo da receita operacional da Malha Paulista, tanto pelo
Serviço "A" como pelo Serviço "B", é a receita de transportes. Todavia, os consultores consideraram
percentuais diferentes para as outras receitas operacionais, além de abordarem diferentemente a receita
M1N-HGS-457 \ C DOCUMENTOS \DOCS-00586398a
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proveniente da FERRONORTE. O Serviço "B" somou à receita de transporte e às outras receitas
operacionais a receita pelo uso da Malha Paulista pela FERRONORTE (valores contratuais), tendo assim,
a receita operacional da malha. Já o Serviço "A", considerou a receita de transporte da Malha Paulista
composta pela receita de transporte da FEPASA e da FERRONOR1P,', somando-se, ainda, as outras receitas
operacionais para se obter a receita operacional da malha. O quadro e o gráfico a seguir mostram a
evolução da receita operacional total projetadas pelos dois consultores.
Quadro: Projeção das Receitas Operacionais Totais da Malha Paulista (em R$ mil)
Serviço "A" X Serviço "B"
~iço
;;

'Ano 1
Aná 2
A0O4
A
Ano 6

Quadro: 9° Secesc

147.708
159.712
171.993
183.504
197.002
212.345
224.992

Ane 8
.40:19
Aáo10

158.914
189.622
220.042
256.975
280.500
291.720
303.388

240.091
252.839
266.372
326.309
360.516
397.124
436.024

Ano 1$

Ano 20
410 2$
4".0 30::

315.524
328.145
341.271
415.208
458.423
506.136
558.815

Fonte de dados: Relatório do Serviço "A",

Gráfico: Projeção das Receitas Operacionais Totais da Malha Paulista (em R$ mil)
Serviço "212 X Serviço "B"
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3.2 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
3.2.1 - PROJEÇÃO DO CUSTO DOS SERVIÇOS
O Serviço "B" realizou um estudo objetivando tratar os dados históricos de custos e despesas
da FEPASA, conforme descrito no volume VIII. Há, ainda, neste volume, um estudo sobre a situação dos
recursos humanos da FEPASA.
A evolução de custos e despesas fixas e variáveis oriundas do transporte de cargas da
FEPASA (custos e despesas operacionais), resultante do estudo promovido pelo consórcio "B", em moeda
constante de dezembro de 1997, está mostrada no quadro a seguir.
Quadro: Evolução de Custos e Despesas de Transporte de Cargas
(em R$ mil- moeda constante de Dezembro/1997)
1995
FUNÇÃO
GASTOS FIXOS
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \DOCS-00586398a
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Manutenção da Via
Manutenção do Material Rodante
Operação
Administração
Outros
Total
Manutenção da Via
Manutenção do Material Rodante
Operação
Administração
Outros
Total
Manutenção da Via
Manutenção do Material Rodante
Operação
Administração
Outros
Total
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32.236
16.975
53.901
78.528
7.197
188.837
GASTOS VARIÁVEIS
10.533
25.530
83.288
_
117.351
GASTOS TOTAIS
42.769
40.505
137.189
78.528
7.197
306.188

30.728
21.514
55.529
104.859
6.861
219.491

22.208
13.093
36.126
57.270
3.601
132.298

8.624
19.532
77.413
105.569

8.537
18.260
72.044
98.841

39.352
41.046
132.942
104.859
6.861
325.060

30.745
31.353
108.170
57.270
3.601
231.139

Fonte de dados: Relatório do Serviço "B"

O Consórcio "B", após os mencionados estudos, concluiu que "os custos e despesas históricas
68.
da FEPASA não se apresentam como base adequada para as projeções econômico-financeiras,
recomendando a adoção de parâmetros teóricos". Assim sendo, a projeção do supra consultor foi realizada
com base em seu banco de dados, desenvolvendo um conjunto de parâmetros específicos para cada uma das
funções ferroviárias obedecendo à seguinte metodologia:
seleção das variáveis representativas para parametrização dos custos, segundo cada função;
determinação dos parâmetros relativos aos custos fixos;
determinação dos parâmetros relativos aos custos variáveis;
determinação das relações entre as variáveis selecionados para base da parametrização e
a produção de transporte na Malha Paulista.
A aplicação dessa metodologia resultou nos parâmetros de custeio recomendados para a
69.
Malha Paulista, a saber:
Parâmetros de Custos Fixos:
• Manutenção da Via
• Manutenção do Material Rodante
• Operação
• Administração
• Total.

R$25. 002 mil/ano
R$21.939 mil/ano
RS17.717 mil/ano
R$15.000 mil/ano
R$ 79.658 mil/ano

Parâmetros de Custos Variáveis:
• Manutenção da Via
• Manutenção de Locomotivas
• Manutenção de Vagões
• Operação

R$0,50/mil tkb
R$0,67/loco Km
R$0,02/vagão Km
R$7,01/mil tku
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Relação entre as variáveis parametrizadas e a produção de transporte:
Relação entre produção bruta e produção útil de transporte: tkb/tku= 1,8
Rel. entre percurso de locomotivas e prod de transp.: tku/loco.Km=308
Rel. entre percurso de vagões e prod. de transporte: tku/vagão Km =28,6
Do exposto, tem-se de imediato os custos fixos projetados pelo Serviço "B" para a Malha
Paulista, ou seja, o somatório dos "Custos de Manutenção de Via", "Custos de Manutenção de Material
Rodante" e "Custos de Operação", perfazendo um custo total de R$64.658/ano. Não foram considerados
os Custos de Administração por esses já estarem embutidos nas despesas operacionais, que abordaremos
mais adiante.
O Serviço "A", ao contrário do Serviço "B", considerou que o custo fixo é composto basicamente
pela despesa com pessoal, tomando constante o custo otimizado ao longo do período de projeção da Malha
Paulista. Pelas projeções do aludido consultor, o custo fixo, durante o período de projeção, varia conforme
o quadro a seguir.
Custos Operacionais Fixos Projetados pelo Serviço "A"
em R$ mil
Ano 3
Ano 5
Ano 2
Ano 1
66.611
56.379
59.596
53.341
Custo Fixo
Fonte de dados: Relatório do Serviço

Ano 10
88.156

Ano 20
88.156

Ano 30
88.156

"A"

Os Custos Variáveis da Malha Paulista projetados pelo Serviço "B", obtidos conforme abordagem
já exposta, variam de R$65.267, para o primeiro ano de concessão, a R$200.026, registrado no trigésimo
ano da concessão. Deve ser destacado que o Serviço "A" adotou uma metodologia diferenciada da adotada
pelo Serviço "B", sendo que os custos variáveis projetados por aquele consultor (Serviço "A') iniciam o
período de projeção somando R$40.732, atingindo R$208.175 no último ano de projeção.
3.2.2 — PROJEÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
O Serviço "B" considerou que as despesas operacionais compreendem as despesas administrativas,
comerciais e gerais correntes, os gastos extraordinários com desmobilização de pessoal e/ou liquidação dos
direitos trabalhistas acumulados pelos empregados da antiga FEPASA e as despesas com acidentes e
seguros.
3.2.2.1 — DESP. ADMINISTRATIVAS, COMERCIAIS E GERAIS CORRENTES
Nesta rubrica, o consórcio responsável pelo Serviço "B" agrupou "todas as despesas correntes de
administração da malha, projetadas segundo a ótica de uma operação privada da ferrovia, perfazendo
gastos totais anuais de R$15 milhões".
3.2.2.2 — DESP. COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E OUTRAS
O consórcio "B" contabilizou nesta rubrica os "gastos a serem incorridos pelo arrendatário com
a desmobilização do eventual excedente de pessoal existente e/ou a simples liquidação do passivo
correspondente aos direitos trabalhistas indenizatórios adquiridos pelos empregados da FEPASA".
Foi considerado pelo Serviço "B", na definição do montante destas despesas, "um passivo referente
a direitos trabalhistas acumulados equivalentes a R$244,8 milhões (equivalentes a R$362,1 milhões
deduzidos dos R$117,3 milhões a serem quitados diretamente pela RFFSA, antes da desestatização), cuja
liquidação foi projetada em cinco anos com deságio de 50%, admitindo-se um crescimento vegetativo dos
referidos direitos a uma taxa média de 7,7% a.a.".
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3.2.2.3 - DESPESAS COM ACIDENTES
O Serviço "B" classificou nesta rubrica "as despesas com indenizações pagas a terceiros,
decorrentes de danos causados por acidentes vinculados à operação ferroviária e as provisões com seguros",
projetando um montante anual correspondente a 4,5% do total de custos e despesas operacionais da malha.
O supra consórcio justifica que tal parâmetro de projeção foi baseado em gastos médios observados no
conjunto das ferrovias Classe 1 americanas.
3.2.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS
O Serviço "B" considerou apenas as despesas financeiras relativas aos financiamentos destinados
à realização dos investimentos previstos por esse consultor. Para tanto, o aludido consórcio considerou, para
efeito de projeção, duas linhas de crédito com as seguintes condições:
Linha de Crédito n°01 - Banco Mundial
Parcela a financiar
Prazo total
Carência
Amortização
Taxas de juros

50% do investimento total
15 anos, sendo:
5 anos
10 anos
7% a.a., sobre o saldo devedor

Linha de Crédito n° 02 - BNDES
Parcela a financiar
Prazo total
Carência
Amortização
Taxa de juros

25% do investimento total
10 anos, sendo:
6 meses
9,5 anos
9% a.a., sobre o saldo devedor

O Serviço "B" supôs, em suas projeções, que o futuro concessionário recorrerá sempre a essas linhas
de crédito, que são complementares, como fontes de recursos para as inversões a serem efetivadas pela
Malha Paulista.
3.2.2.5 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS
O Serviço "B" procedeu na determinação dos custos e despesas operacionais como já descrito, ou
seja, tratando essas rubricas individualmente no fluxo de caixa. Já o Serviço "A", considerou, em seu fluxo
de caixa, o somatório dessas rubricas em "Custos e Desp. Operac. (s/ depreciação)". O quadro e o gráfico
a seguir retratam a evolução das projeções dos custos e despesas operacionais totais previstas pelos
consultores. Deve ser ainda destacado que o Serviço "B", em sua avaliação econômico-financeira,
considerou as despesas com acidentes e seguros, não sendo observado o mesmo procedimento nos trabalhos
desenvolvidos pelo Serviço "A".
Quadro: Projeção dos Custos e Despesas Operacionais Totais da Malha Paulista (em R$ mil)
Servi o "A" X Servi o "B"

A
Ano.2 •
A 3

4.

Serviço A

.Séniko B

94.073
99.370
105.345
112.027
119.430

176.231
184.410
195.874
210.308
221.479
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142.905
151.163
159.934
177.543
187.020

201.674
206.404
211.325
239.037
255.235
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.

127.537
134.943

•

192.752
197.126

4w3O

197.232
208.175

273.118
292.863

Fonte de dados: Relatório do Serviço "A",

Quadro: rSecex

Gráfico: Projeção dos Custos e Despesas Operacionais Totais da Malha Paulista (em R$ mil)
Serviço "A" X Serviço 3"
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Fonte: 9° Secex

3.3 - DEPRECIAÇÃO
O Serviço "B" considerou "apenas a depreciação dos investimentos a serem feitos pelo
concessionário, uma vez que os ativos existentes são arrendados e, portanto, não são depreciáveis por este".
As taxas de depreciação empregadas, pelo Serviço "B", nas projeções consideraram que a ferrovia
irá operar em tempo integral, o que levou o supra consórcio a aplicar o conceito de depreciação acelerada
nos novos investimentos a serem realizados. As taxas de depreciação adotadas pelo Serviço "B" são:
10,00% a.a.
11,11% a.a.
7,14% a.a.
12,50% a.a.
16,67% a.a.

Recuperação da via
Aquisição de locomotivas
Aquisição de vagões
Recuperação de locomotivas
Recuperação de vagões

•
•
•
•
•

O Serviço "A" destaca que foi considerado para as depreciações "o prazo de concessão como
parâmetro de cálculo da taxa anual utilizada e/ou taxas de mercado, sendo portanto a despesa dedutível para
cálculo do imposto de renda".
O quadro e o gráfico a seguir mostram a evolução da depreciação ao longo do período de projeção.
Deve ser ressaltado que a depreciação é função dos novos investimentos projetados pelos consultores,
variando em função do montante de investimentos e do ano em que serão efetivados.
Quadro: Projeção do valor das Depreciações da Malha Paulista (em R$ mil)
Servi o "A" X Servi o "B"
Serviço A
erviço
10.302
o
2.129
A
11.251
14.821
4.544
..Ano
lAng 21 1
..

Á n3

Ano4:::
AnoS

Ano6

..

6.151
6.932
7.729
8.584
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Ano 20
19

12.219
23.225
33.689
43.525

ermo
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38.933
39.853
40.291
22.296
28.457
30.702
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Quadro: ir Secex

Fonte de dados: Relatório do Serviço "A ",

Gráfico: Projeção do valor das Depreciações da Malha Paulista (em R$ mil)
Ser v iço_1" X Serv iço 3"
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Fonte: Sr Secex

Observa-se do gráfico anterior que o Serviço "B" distribuiu a maior carga de investimentos nos
primeiros anos de concessão. Já o Serviço "A" alocou os investimentos de forma crescente no período de
projeção.
3.4 - INVESTIMENTOS
O Serviço "B" dividiu, para fins de análise, os investimentos em dois grupos: investimentos em
recuperação da via e do material rodante, e investimentos para manutenção e expansão da capacidade de
produção (investimentos "on going'). O supra consórcio considerou, nas projeções, que 75% do total dos
investimentos serão financiados com recursos provenientes das linhas de crédito do Banco Mundial e do
BNDES, já descritos no item "3.2.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS". O quadro a seguir mostra o montante
de investimentos programados pelo aludido consultor.
uadro: Tipos de Investimentos - Serviço "B"
Tipo de Investimento

Total (R$ mil)

1 - Melhoria e Recuperação
1.1 - Recuperação da Malha
1.1.1 -Trecho de Influência da FERRONORTE
1.1.2 - Demais Trechos
1.2 - Material Rodante
1.2.1 -Aquisição de Locomotivas
1.2.2 - Aquisição de Vagões
1.2.3 - Recuperação de Locomotivas
1.2.4 - Recuperação de Vagões

327.073
283.401
215.901
67.500
43.672
O
O
24.274
19.398

2- Investimentos "ON GOING"
2.1 - Via Permanente
2.2 - Material Rodante

744.676
244.080
500.596
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1.071.749

3- Total Geral dos Investimentos da Malha

O Serviço "A" abordou nesta rubrica os "Investimentos de Reposição e de Recuperação", que são
87.
aqueles necessários para se implementar a reposição de materiais e equipamentos (locomotivas, vagões, e
serviços e materiais de reposição da superestrutura), calculados considerando a vida útil dos bens. O Serviço
"A" considerou que 75% dos investimentos serão financiados a condições de mercado. O quadro a seguir
retrata os montantes de investimentos projetados pelo Serviço "A".
uadro: Tipos de Investimentos - Servi o "A"
Tipo de Investimento

Total (R$ mil)

1 - Recuperação
1.1 - Frota de Locomotivas
1.2 - Frota de Vagões
1.3 - Via Permanente
1.4 - Sistemas (Energia/Sinalização/Telecomunicações)

107.827
10.615
15.633
75.057
43.672

Reposição
2.1 - Frota de Locomotivas
2.2 - Frota de Vagões
2.3 - Via Permanente
2.4 - Sistemas (Energia/Sinalização/Telecomunicações)

936.825
238.800
339.103
350.922
8.000
43.468

FERRONORTE

1.088.120
Total Geral dos Investimentos da Malha
O quadro e o gráfico a seguir mostram a evolução dos investimentos projetados pelos consultores,
88.
onde se pode observar que, não obstante o total geral dos investimentos programados por ambos consórcios
serem praticamente iguais, a distribuição dos investimentos no período de projeção é muito diferente.
Quadro: Projeção do Total de Investimentos na Malha Paulista (em R$ mil)
Servi_ç_
o "B"
Serviço "A"X
Ano 1
A
Ano 4 :

Ano 5 :
:

Ano6

sÁ•tviçoA

Serviço 13

53.215
60.387
40.177
19.533
19.922
21.375
20.241

140.469
132.916
23.744
24.676
24.461
17.563
19.363

sesvio

Ano 8:

22.708

Ano 9:1

23.718

Ano18:::
:1 A no 5::

24.191
51.672
50.599
36.678 (I)

L

Ano 25:1'
36

Fonte de dados: Relatório do Serviço 'A",
Quadro: SMSecex
(1)0 Serviço "A" somente projetou investimentos até o 25° ano de concessão

Gráfico: Projeção do Total de Investimentos na Malha Paulista (em R$ mil)
Servico e X Serviço 3"
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3.5 — TAXA DE DESCONTO
Os fluxos de caixa e o valor terminal foram trazidos a valor presente por uma taxa de desconto que,
89.
em hipótese, deve refletir o custo de capital associado ao tipo de atividade econômica desenvolvida e o risco
de investir no Brasil ("Risco Pais'). A metodologia utilizada para a determinação da taxa de desconto é
conhecida na literatura especializada como Custo Médio Ponderado de Capital ("WACC'). O intervalo do
WACC apurado, pelo serviço "B" foi de 10,00% a 14,00%, sendo 12,00% o valor médio utilizado para o
cálculo do preço mínimo da Malha Paulista. A taxa de desconto utilizada pelo Serviço "A" foi, também, de
12,00%.
3.5.1 — DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA TAXA DE DESCONTO
Descreveremos a seguir o procedimento que o consórcio responsável pelo Serviço "B" utilizou para
90.
determinar a taxa de desconto (WACC).
A taxa de desconto utilizada para trazer investimentos a valor presente é, em tese, igual ao custo de
91.
capital associado a este investimento. A metodologia teoricamente correta, conforme os especialistas no
assunto, é o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), conforme fórmula abaixo:
WACC = Re * E/(D+E) + Rd * (1-7) * (D/(D+E))
Onde: Rd é o custo médio da dívida
T é a alíquota de taxação dos resultados
D é o valor de mercado da dívida
E é o valor de mercado do patrimônio liquido
Re é o custo do patrimônio líquido ou, a remuneração esperada pelos acionistas
A seguir, detalharemos os conceitos dos valores de Re, Rd, D e E.
92.
Custo do Patrimônio Liquido - Re
O Custo do Patrimônio Líquido (Re) foi determinado pelo método CAPM ("Capital Asset Pricing
93.
Model'), a partir de quatro componentes principais, representados na formula a seguir. Deve ser destacado
que nessa metodologia o custo do capital próprio Re está associado a dois fatores básicos: à taxa de retorno
de um ativo sem risco Rf e ao prêmio por aceitar o risco do negócio em análise.
Re = Rf + Beta*(Rnt - Rf) + Rp
Taxa Livre de Risco - Rf
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A Taxa Livre de Risco (RJ) adotada pelo Serviço "B" foi a taxa média dos últimos 5 anos dos Bônus
94.
do Tesouro Americano para 30 anos, que, de acordo com o aludido consultor, reflete as expectativas de
inflação e juros reais nos Estados Unidos.
Risco Adicional de Capital - (Rm - RJ)
O Risco Adicional do mercado de ações sobre a taxa livre de risco (Rm - Rfi, em teoria, deve refletir
o diferencial entre o retorno esperado do mercado de ações e o futuro rendimento de títulos do tesouro de
longo prazo.
Beta - fl
O Beta reflete o risco especifico da empresa ou do setor. O Serviço "B" tomou como balizamento
riscos setoriais típicos de empresas prestadoras de serviços de transportes ferroviários, já livres dos reflexos
da alavancagem financeira, refletindo assim, de acordo com o supra consultor, a percepção do mercado aos
riscos inerentes ao setor em análise.
Risco País - Rp
O Risco País (Rp) representa o risco não-sistemático de um investimento direto em um país. O
Serviço "B", adotou a cotação, no mercado secundário dos Global Bonds de 30 anos, emitidos pelo
Governo Brasileiro, qual seja, 4,5% de spread.
Custo da Dívida - Rd
Para a determinação do custo da dívida Rd, o Serviço "B" utilizou o custo médio das linhas de
financiamento consideradas nas projeções.
A seguir apresenta-se os índices utilizados pelo serviço "B" para se determinar a taxa de desconto
a ser utilizada no fluxo de caixa da Malha Paulista.
Re - Custo do Patrimônio Líquido = 22,2%
Rf - taxa livre de risco = 4,0%
Beta - risco específico do setor = 1,65
Rm - taxa média de mercado = 12,3%
Rp - risco Brasil = 4,5%
WACC - Custo Médio Ponderado de Capital (Taxa de Desconto) = 12%
E/(D+ E) - Patrimônio Líquido sobre o Passivo = 40%
D/(D-E) - Dívidas sobre o Passivo (endividamento) = 60%
Rd - custo médio da dívida = 7,7%
T- alíquota de tributação do resultado = 33% [(1-T) = 67%]
3.6 - SIMULAÇÕES
O valor econômico da Malha Paulista, como já dito, foi calculado tanto pelo Serviço "A" como pelo
Serviço "B" com base no valor presente dos fluxos de caixa gerados pelas operações futuras da malha a
partir de diversas premissas adotadas' Método do Fluxo de Caixa Descontado). Objetivando formar opinião
sobre o 4 0 estágio de acompanhamento previsto na IN n°07/94, foram realizadas, no âmbito desta Unidade
Técnica, diversas simulações adotando o mesmo procedimento utilizado pelos consultores na avaliação
econômico-financeira da Malha.
Ressalte-se que o procedimento mais adequado, neste momento, seria auditar a Malha Paulista
(antiga FEPASA), afim de confrontar e convalidar dados e informações dos relatórios dos consultores com
os esperados pela empresa (Malha Paulista) ou contidos em estudos (estudos de demanda reprimida,
demanda potencial, investimentos, captação de receitas etc.) realizados pela própria FEPASA. Com a
auditoria, teria esta Unidade Técnica uma terceira fonte de informações e dados que pudessem subsidiar,
com segurança, a conclusão sobre o processo de desestatização, principalmente quanto à adequação do
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preço mínimo fixado no edital. Tal procedimento não nos foi possível realizar.
As simulações que se seguem são reflexos da análise das premissas e estimativas de receitas, despesas
operacionais, custos, investimentos, dentre outras rubricas já abordadas neste relatório. Foram escolhidas
seis simulações (cópia em anexo, fls. 100/123) consideradas as mais pertinentes para a avaliação do 40
estágio.
Deve ser destacado que, em nossos estudos de sensibilidade, quando se modifica um determinado item
que compõem a Apuração do Resultado ou o Fluxo de Caixa, os demais itens vinculados diretamente ao item
modificado ajustam-se de pronto, ou seja: se modificarmos a receita projetada pelo Serviço "B", o PIS
(0,65% sobre a receita operacional bruta), o COFINS (2,0% sobre a base anterior), o imposto de renda
(25% sobre o lucro líquido), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (8% sobre o lucro líquido antes
dos impostos), os custos variáveis (dependentes da receita), entre outros ajustes pertinentes, ocorrerão
automaticamente. Portanto, quando nos referirmos aos ajustes a serem realizados, enfatizaremos aqueles
não corrigidos pela planilha de cálculo da Malha Paulista, feito por esta Unidade Técnica, utilizada para
fins de averiguações de simulações e testes de sensibilidade.
SIMULAÇÃO 1
Na primeira simulação (fls. 100/103) utilizou-se as projeções das diversas rubricas do Serviço "B",
exceto quanto aos custos e despesas operacionais, em que se adotou o custo total projetado pelo Serviço "A"
com os devidos ajustes pertinentes, ou seja:
(+) custo total projetado pelo Serviço "A"
(+) custo variável projetado pelo Serviço "B"
(+) despesas com acidentes e seguros projetados pelo Serviço "B"
(-) custo variável projetado pelo Serviço "A"
(=) custo total projetado pelo Serviço "A" ajustado
Essa simulação consiste, basicamente, em se manter a receita projetada pelo Serviço "B", que é mais
otimista que a projetada pelo Serviço "A", e utilizar o custo total do Serviço "A", que é menor que o
projetado pelo outro consultor. O valor das despesas com acidentes e seguros do Consórcio "B" foi
acrescentado por não constar dos trabalhos do Consórcio "A". O valor obtido para a malha, pelo fluxo de
caixa, foi de R$350.670 mil, cerca de 50,25% acima do preço mínimo fixado pelo Edital PND/A02/98/RFFSA.
SIMULAÇÃO 2
Nesta segunda simulação (fls.104/ 107) foram feitas as mesmas modificações contidas na Simulação
1, além de alterações referentes à "Depreciação", "Juros e Financiamentos", "Saques e Financiamentos",
"Investimentos" e "Amortizações dos Financiamentos", sendo que em todas essas rubricas foram
substituídos os valores projetados pelo consultor "B" pelos estimados pelo consultor "A". O valor da malha,
após essas modificações, foi de R$351.401 mil, aproximadamente 50,57% acima do preço do mencionado
edital.
SIMULAÇÕES 3 e 6
Observa-se nos estudos do Serviço "B" que foram destinados R$215.901 mil de investimentos para
recuperação do trecho da Malha Paulista de influência da FERRONORTE. Ressalte-se que esses
investimentos serão despendidos, conforme projeção do supra consultor, nos dois primeiros anos de
concessão, à razão de 50% a cada ano. Ressalte-se, ainda, que, de acordo com as projeções do consórcio,
somente após o décimo ano de concessão a receita pelo uso da malha, pela FERRONORTE, cobrirá esses
investimentos. Consta do documento encaminhado pela RFFSA (fis.28/29) que a malha de compartilhamento
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entre a FERRONORIE e a Malha Paulista soma 884Km, possibilitando àquela ferrovia ter acesso ao Porto
de Santos. O referido documento informa, ainda, que o transporte da FERRONORTE foi iniciado no final
de maio último, com previsão de uma demanda futura de 10 milhões de toneladas. O percentual de cargas
transitadas nesse trecho em relação ao total de cargas produzidas na Malha Paulista é de 20%. Pelo
exposto, achou-se pertinente realizar testes de sensibilidade quanto ao reflexo desses investimentos no preço
da malha, haja vista que a rubrica "Investimentos" é considerada uma saída de recursos, para fins de
projeção de fluxo de caixa, e quanto maiores e mais próximos do presente forem alocados os investimentos,
menor será o valor da malha.
Na Simulação 3 (lh. 108/111) considerou-se que os investimentos (R$215.901 mil) serão
eqüitativamente despendidos nos cinco primeiros anos de concessão, perfazendo um montante anual de
R$43. 180 mil. Tal procedimento causou apenas um pequeno reflexo no preço da malha (2, 78%), elevando
o preço para R$239.876 mil.
Na Simulação 6 (/h. 120/123) reduziu-se o montante de investimentos na área de influência da
FERRONORTE pela metade, distribuindo-os nos dois primeiros anos de concessão, à razão de 50%
(R$53.975 mil) a cada ano. Assim como ocorreu no caso anterior, o reflexo deste estudo de sensibilidade
(3,57% a maior) pode ser desconsiderado face ao valor total da malha. Essa simulação forneceu o valor de
R$241.711 mil para o preço da malha.

SIMULAÇÃO 4
Na quarta simulação (fls. 112/115) utilizou-se a projeção do Serviço "B" com um incremento de 5%
na Receita Operacional em cada ano. Esse acréscimo causou forte impacto no preço fixado no citado edital,
elevando-o para R$311.056 mil, cerca de 33,28% a maior.
Esta simulação mostra o quanto o preço da Malha Paulista é sensível à variação da Receita
Operacional, enfatizando a necessidade de se ter estudos, dados e informações confiáveis para fins de
projeção, os quais podem ser questionados, rejeitados ou confirmados em auditoria na empresa a ser
privatizada.

SIMULAÇÃO 5
Nesta simulação (f7s. 116/119) se procedeu ao incremento da Receita Operacional em 5% e à
diminuição percentual de 5% da Despesa Operacional em cada ano de projeção. O reflexo foi, também,
significativo. O preço da malha elevou-se para R$323. 506 mil, cerca de 38,62% maior que o fixado no
edital.

3.7- FIXAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO DE ALIENAÇÃO
O Edital n° PND/A-02/98/RFFSA, alterado pelo Comunicado Relevante n° 02/98/RFFSA, estabeleceu
para o objeto "concessão onerosa do serviço público de transporte ferroviário na Malha Paulista, cumulada
com arrendamento de bens operacionais e a venda de bens de pequeno valor da Rede Ferroviária Federal
S.A. vinculados à referida ferrovia" o preço mínimo de R$233.378 mil (duzentos e trinta e três milhões,
trezentos e setenta e oito mil reais), conforme recomendado pelo consórcio responsável pelo Serviço "B".
O Serviço "A" sugeriu como preço mínimo a quantia de R$204.500 mil (duzentos e quatro milhões
e quinhentos mil reais), aproximadamente 12,00% menor que o fixado no edital.
O quadro seguir mostra os valores sugeridos pelos consultores para o preço mínimo fixado no edital
e as simulações realizadas no âmbito desta Unidade Técnica.
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350.670
351.401
239.876
311.056
323.506
241.711

50,25 %
50,57 %
2,78 %
33,28 %
38,62 %
3,57%

Ressalte-se que não foram observadas divergências ou incompatibilidades signifzcativas, entre os trabalhos
desenvolvidos pelos consultores "A" e "B", que prejudiquem o preço mínimo fixado no Edital. Ressalte-se,
ainda, que essas simulações foram realizadas exclusivamente com dados e informações extraídos dos
relatórios dos consórcios, com os ajustes pertinentes, sem pretender indicar um outro preço mínimo para
a Malha Paulista, até por que os dados tomados nessas simulações, tanto de receitas, como de despesas
e de investimentos, apontam para um resultado máximo possível de ser atingido, isso numa projeção de
30 (trinta), anos. Não obstante, essas simulações podem servir para acenar um eventual ágio sobre o preço
mínimo.
3.8 - CONCLUSÃO DO QUARTO ESTÁGIO
116. Diante do exposto, somos pela aprovação do Quarto Estágio do processo de acompanhamento de
desestatização da Rede Ferroviária Federal S.A., Malha Paulista, sem prejuízo da seguintes proposta:
- seja autorizada, independentemente de inclusão em Plano de Auditoria, a realização de auditoria nas
empresas, incluídas no PND, como parte de acompanhamento do processo de desestatização, a cargo desta
Unidade Técnica, nos casos em que o Tribunal for se pronunciar previamente.
4- QUINTO ESTÁGIO
117. Fazem parte desse estágio os seguintes documentos (IN n°07/94, art.2°, § I°, V):
data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados na
adoção de medidas para saneamento financeiro da empresa;
data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados em
investimentos ou em inversões financeiras de qualquer natureza, além das previstas na alínea
anterior, realizadas na empresa por órgãos e entidades pública ou sob controle, direto ou
indireto, do Governo Federal a partir de sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização;
data, valor, condições e forma de implementação de renúncia de direito contra entidade privada
ou pessoa fisica cujo montante supere I% (um por cento) do patrimônio líquido a partir de sua
inclusão no Programa Nacional de Desestatização;
proposta de preço mínimo de venda;
aprovação do preço mínimo de venda pela assembléia de acionistas;
j) ato de fixação do preço mínimo de venda;
g) edital de desestatização.
118. Em relação ao item "a", a RFFSA informa o seguinte (tl. 27):
"Custeio: por decisão do CND, o Ministro da Fazenda autorizou o BNDES e a RFFSA a
celebrarem contrato de venda de ativos da RFFSA ao BNDES no valor de R$ 150 milhões,
posteriormente aditivado em R$ 15 milhões, para dar suporte ao custeio da Malha Paulista;
Desligamento de empregados: foi utilizado o valor de R$ 70 milhões proveniente do Acordo de
Empréstimo 404BR assinado entre o BIRD e a UNIÃO, em execução pela RFFSA, destinado a
reestruturação e desestatização da RFFSA. Foram utilizados RS 35 milhões do BIRD e R$ 35
milhões de contrapartida do Tesouro Nacional".
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119. A RFFSA informa também que não foram realizadas operações como as previstas nos itens "h" e
"c" acima (/7.27).
120. As propostas de preço mínimo do Serviço "A" e do Serviço "B" foram apresentadas nos Relatórios
de Avaliação Econômico-financeira, Volumes I e II, respectivamente, e foram comentas no quarto estágio.
121. A aprovação do preço mínimo de venda pela assembléia de acionistas não se aplica ao presente caso,
pois se trata de uma concessão e não da venda de uma participação de propriedade da União.
122. O Edital de Desestatização, Volume III, apresenta os seguintes elementos previstos no art. 11 na Lei
n°9.491/97:
justificativa para a desestatização, item 1.2.7 do Edital;
percentual do capital social da empresa a ser alienado;
data e ato que determinou a constituição da empresa, itens 8.1.1 a 8.1.3 do Edital;
passivo da sociedade de curto e longo prazo, situação econômico-financeira da sociedade;
pagamento de dividendo à União nos últimos quinze anos;
j) sumário dos estudos de avaliação, Capítulo 6;
g) modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada, Capítulo 2.
123. Das informações exigidos pelo art. 11, não constam do Edital de Desestatização aquelas relativas
ao passivo e à situação econômico-financeira da sociedade. Salienta-se, entretanto, que não obstante essa
observação, o Capítulo 7 do Edital "Responsabilidade por Passivos" aborda a responsabilidade da RFFSA
por todos os seus passivos, a qualquer título e qualquer natureza jurídica, decorrentes de atos e fatos
ocorridos antes da assinatura do Contrato de Concessão, além das obrigações trabalhistas para com seus
empregados transferidos para a Concessionária antes desse mesmo marco legal. Deve ser mencionado
também que o conteúdo da alínea "f", sumário dos estudos de avaliação, mereceria um grau maior de
detalhamento. Essas duas falhas não comprometem a clareza do Edital, mas podem ser objeto de
recomendação para novas privatizações.
124. Em seguida apresenta-se alguns trechos desse Edital considerados relevantes para o entendimento
do processo de desestatização.
4.1 - Edital n° PND - 02/98/RFFSA
Objeto de Edital
125. O objeto do Edital é, através do 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, facultada a subconcessão parcial nos termos do
Contrato de Concessão. 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 (item 2.1 do Edital).
Preço Mínimo
126. O preço mínimo, fixado pela Resolução CND n° 08/98, de 25 de junho de 1998, do Conselho
Nacional de Desestatização, era de R$ 230.416.000,00 (duzentos e trinta milhões, quatrocentos e dezesseis
mil reais). A Resolução n° 10/98, de 12 de agosto de 1998, aprovou como novo preço mínimo o valor de R$
233.378.000,00 (duzentos e trinta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil reais).
127. O novo preço mínimo apresenta a seguinte composição:
I - pela Concessão- R$ 11.668.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e novecentos
reais), equivalentes a 5% (cinco por cento), destinados diretamente à União Federal;
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11 -pelo arrendamento e pela venda de bens de pequeno valor - R$ 221.709.100,00 (duzentos
e vinte e um milhões, setecentos e nove mil e cem reais), equivalentes a 95% (noventa e cinco por
cento), destinados à RFFSA. Esses recursos serão utilizados em conformidade com a Lei n°9.491/97,
alterada pela Lei n°9.635/98 (Resolução n° 10/98, art. 2° fls.33/34).
Forma de Pagamento
128. O pagamento do preço total será feito em 114 (cento e quatorze) parcelas, devendo a primeira ser
paga na data da liquidação financeira do leilão, a segunda no prazo de trinta dias após a realização do
leilão e o restante em 112 (cento e doze) parcelas trimestrais, sendo concedido um prazo de carência de dois
anos, contados do pagamento da primeira parcela.
129. O valor da primeira parcela foi fixado em R$ 11.668.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e
oito mil, e novecentos reais). O valor da segunda parcela foi fixado em R$ 36.006.700,00 (trinta e seis
milhões, seis mil, e setecentos reais), acrescido da diferença entre o valor do lance vencedor e o do preço
mínimo do leilão, se houver.
130. Cada uma das 112 parcelas trimestrais restantes tem o valor de R$ 6.937.776,39 (seis milhões,
novecentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais, e trinta e nove centavos) e sofrerá reajuste,
de acordo com a legislação aplicável, pela variação do IGP - DI da Fundação Getúlio Vargas e, no caso
da sua extinção, pelo mesmo índice que a União Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes,
indicar para o reajuste das tarifas de referência da concessionária (item 2.3 do Edital, com a redação dada
pela Resolução do CND n° 10/98, fl.30).
131. O vencedor do leilão deverá efetuar os pagamentos de todas as parcelas em moeda corrente nacional
(item 3.2.4 do Edital)
Características do Leilão
132. O Leilão será realizado pelo SENN (Sistema Eletrônico de Negociação Nacional), no recinto da
BVRJ (Bolsa de Valores do Rio de Janeiro), conforme previsto no Cronogrcrma (09.09.98, às 14:00 horas).
133. A operação será considerada especial, não sendo operação típica de Bolsa de Valores, uma vez que
não admitirá a interferência de pessoas que não estejam pré-identificadas.
Pré-identificação
134. A pré-identifcação se dará em processo sumário e deve atender ao seguinte:
I - podem participar da licitação quaisquer pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, salvo
determinação expressa em contrário do Poder Executivo;
- limitação à participação de entidades do setor público a 20% (vinte por cento) do capital votante
da futura Concessionária;
III - limitação à participação de Entidades de Previdência ou Assistência Social ou dos Fundos de
Complementação Previdenciária conforme disposto na Resolução do CND n° 10/98;
IV - capacidade de liquidar financeiramente a primeira e a segunda parcelas do Leilão;
V - regularidade da situação fiscal;
VI - compromisso de que a participação, direta ou indireta, de cada acionista ou membro de
consórcio ou associação não será superior a 20% (vinte por cento) do capital votante da
Concessionária.
135. Os interessados devem comprovar também capacidade técnica e financeira para o desempenho da
concessão.
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Garantia de Liquidação Financeira
136. O licitante deverá efetivar garantia, nos termos detalhados no Manual de Instrução, para a
liquidação financeira da primeira e da segunda parcelas do Leilão, no valor mínimo de R$ 46.500.000,00
(quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), item 3.1.2.8 do Edital.
137. O Manual de Instrução exige como garantias financeiras: o depósito, em favor da Câmara de
Liquidação e Custodia (CLC), de moeda corrente nacional ou de garantias substitutas (cartas de fiança
bancária, títulos públicos federais e títulos internacionais) O Capítulo 2 do Manual de Instrução (Volume
III) descreve os procedimentos para depósito das garantias.
Capacidade Técnica
138. Para avaliação da capacidade técnica, o interessado deverá comprovar ter, formalmente celebrados,
na data da entrega dos documentos relativos à pré-identificação, contratos de prestação de serviços, em
vigor ou sob condição para vigorarem a partir da assinatura do Contrato de Concessão, se vitorioso na
licitação, com profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços nas seguintes funções técnicoferroviárias (item 3.1.2 do Edital):
operações de transporte;
segurança;
manutenção de material rodante;
manutenção de via permanente.
Capacidade Econômico-Financeira
139. Para avaliação da capacidade econômico-financeira, o licitante deverá comprovar, cumulativamente,
o seguinte (item 3.1.2.5 do Edital):
índice de liquidez maior que 1 (um), apurado com a divisão do ativo circulante pelo passivo
circulante;
patrimônio líquido não inferior a R$ 23.041.600,00 (vinte e três milhões, quarenta e um mil e
seiscentos reais).
140. No caso de empresas em consórcio, observar-se-á o seguinte:
o valor do patrimônio líquido de que trata a alínea "b" do subitem anterior não poderá ser
inferior a R$ 29.954.080,00 (vinte e nove milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil e oitenta
reais);
a comprovação exigida na alínea anterior será considerada pelo somatório dos valores do
patrimônio líquido de cada consorciado, na proporção de sua participação no consórcio, dos
quais, pelo menos R$ 23.041.600,00 (vinte e três milhões, quarenta e um mil e seiscentos reais)
representados pelas empresas integrantes do Grupo Controlador;
a comprovação exigida no item (a) do parágrafo anterior será exigida de cada empresa
consorciada.
Sistemática do Leilão
141. Numa primeira fase, o Diretor do Leilão abre as propostas dos participantes, identifica o lance e o
respectivo licitante e divulga-o. Conhecido o maior lance e respeitado o valor do preço mínimo estabelecido,
caso nenhum dos demais envelopes contenha lance igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor do maior lance, este será declarado vencedor; havendo lance(s) igual(ais) ou superior(es) a 95%
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(noventa e cinco por cento) do valor do maior lance, passarão à segunda fase O) licitante(s) titulares destes
lances, juntamente com o titular do maior lance.
142. A segunda fase do Leilão obedecerá ao seguinte:
nesta fase, somente com os licitantes classificados na primeira fase, o Leilão prosseguirá a viva
voz, com lances sucessivos acima do valor do maior lance, ofertados pelos representantes das
respectivas sociedades corretoras;
será declarado vencedor o licitante que ofertar o maior lance;
na hipótese de não haver lance nesta segunda fase, será declarado vencedor o titular do maior
lance na primeira fase e, se houver mais de um empatado no maior lance, o Diretor do Leilão
procederá a sorteio para declarar o vencedor (item 3.3 do Edital).
Liquidação Financeira
143. A liquidação financeira se constituirá no pagamento, pelo participante vencedor, do valor
correspondente à primeira e à segunda parcela conforme previsto no item 2.3 do Edital, com a redação dada
pela Resolução n° 10/98 do CND.
144. Na hipótese de não se verificar a boa liquidação financeira do leilão pelo participante vencedor, a
este serão imputados todos os emolumentos da CLC e do SENN, bem como ser-lhe-á cobrada uma multa
pecuniária punitiva em favor da União no valor de R$ 11.700.000,00. Nesse caso, o Leilão será cancelado
(Edital, item 4.2, Comunicado Relevante n° 02/98, fls. 17/19, e Manual de Instrução, fls. 46/48).
Período de Transição e Formalização da Concessão
145. Após a liquidação financeira do Leilão, o vencedor da Licitação deverá cumprir os procedimentos
previstos no item 4.1 do Edital. O não cumprimento desses procedimentos poderá acarretar a perda das
parcelas pagas.
Obrigações Especiais do Grupo Controlador
146. Dentre outras, são obrigações do novo controlador (Edital, Capítulo5) :
- transformar a Concessionária em companhia aberta e obter seu registro para negociação em
Bolsa de Valores, no prazo de até 2 (dois) anos contados da assinatura do Contrato de Concessão;
III - manter o controle acionário da Concessionária de forma que um acionista não detenha, direta
ou indiretamente, mais de 20% (vinte por cento) da totalidade das ações representativas do capital
votante da companhia, ao longo do prazo da Concessão, salvo autorização da Concedente;
IV - antes da assinatura do Contrato de Concessão:
a) incluir no estatuto social da companhia disposição limitando a participação máxima de
qualquer acionista, direta ou indiretamente, em até 20% (vinte por cento) do capital votante;
d) criar capital autorizado de valor não inferior a R$ 109.900.000,00 (cento e nove milhões
novecentos mil reais), ao qual deverá ser acrescido o eventual ágio no Leilão, para
subscrição e integralização em até 36 meses a contar da assinatura do Contrato de
Concessão, que deverá ser reajustado de forma a compensar as variações do poder aquisitivo
da moeda, medido pelo IGP-DI, e, no caso de sua extinção, pelo mesmo índice que a
Concedente indicar para o reajuste das tarifas, desde a data da liquidação financeira do
Leilão até a sua integralização total;
e) realizar o capital social em valor mínimo não inferior a R$ 52.200.000,00 (cinqüenta e dois
milhões e duzentos mil reais), ao qual deverá ser acrescido o eventual ágio no Leilão,
totalmente integralizado previamente à assinatura do Contrato de Concessão;
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V - alienar aos Empregados até 10% (dez por cento) de cada espécie das ações que constituírem o
capital da Concessionária, nos termos do subitem 6.1. do Edital, restrita esta obrigação ao valor do
capital de que trata a alínea "d" do inciso anterior, mediante o pagamento equivalente a 30% (trinta
por cento) do preço de emissão de cada ação;
VI - submeter à Concedente, para aprovação prévia, qualquer alteração do estatuto social da
Concessionária e do Acordo de Acionistas referido em IV (c) acima, bem como a celebração de
qualquer outro Acordo de Acionistas.
Oferta aos Empregados
O Grupo Controlador, após a assinatura do Contrato de Concessão, se obriga a oferecer aos
Empregados, por edital publicado até 10 (dez) dias contados da data de entrega, pelo BNDES, da lista
auditada dos Empregados, a quantidade de ações resultante da divisão do lote de ações equivalente a 10%
(dez por cento) do total da emissão pelo número de Empregados.
Os Empregados terão o direito de adquirir tais ações individualmente ou através de sociedade,
condomínio ou clube de investimento que venham a formar tendo como objeto a participação no capital da
Concessionária (Edital, item 6.1).
Minuta do Contrato de Concessão
O Contrato de Concessão é o contrato a ser celebrado entre o Poder Concedente (União) e o
vencedor do leilão da Malha Paulista e tem por objeto a concessão da exploração e desenvolvimento do
serviço público de transporte ferroviário de carga na referida Malha. A Minuta de Contrato é parte
integrante do Edital (Volume III, fls.54/76).
Entre outras, a Minuta de Contrato apresenta Cláusulas relativas à qualidade do serviço, segurança
do serviço e tarifas. As tarifas devem respeitar os limites máximos previstos no documento Tarifas de
Referência Homologadas (Volume III). O não cumprimento das metas de qualidade e de segurança sujeita
o concessionário ao pagamento de multa nas condições previstas no § 20° da Cláusula Décima Terceira.
A Minuta de Contrato apresenta também Cláusulas sobre a duração da concessão; prorrogação do
contrato; pagamento das parcelas; reajuste e revisão das tarifas; obrigações das partes; infrações e
penalidades; intervenção; extinção da concessão; reversão.
AVALIAÇÃO DO QUINTO ESTÁGIO
Em relação ao Edital de Alienação, constatou-se que o conteúdo da alínea "f" (sumário dos estudos
de avaliação), art. 11, foi resumido em demasia e deveria conter maior riqueza de detalhes. A
impropriedade, conforme já observado, não comprometem o processo de venda, mas pode ser objeto de
recomendação para futuras privatizações.
No que se refere à minuta de Contrato de Concessão, observou-se que foi elaborado de acordo com
o disposto na Lei n°8.987/95 e na Lei n°9.074/95.
Constatou-se também que foram encaminhados os documentos previstos para esse estágio pela IN
n°07/94.
Em face do exposto, propomos que sejam aprovados os procedimentos relativos as Quinto Estágio
do processo de desestatização da Malha Paulista, recomendando-se ao BNDES que, em futuras
privatizações, inclua no Edital de Alienação de Ações informações relativas ao passivo de curto e longo
prazo das sociedades e apresente com um grau maior de detalhamento o sumário dos estudos de avaliação.
5- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Em face do exposto, somos por que o Tribunal considere aprovados os estágios 4°e 5° do processo
de desestatização da RFFSA - Malha Paulista, sem prejuízo das seguintes propostas:
seja determinado ao BNDES que cumpra rigorosamente os prazos de encaminhamento dos
documentos relativos ao acompanhamento das desestatizações previstos na IN n° 07/94;
seja recomendado ao BNDES que, em futuras privatizações, apresente com um grau maior de
detalhamento o sumário dos estudos de avaliação;
seja autorizada, independentemente de inclusão em Plano de Auditoria, a realização de auditoria
nas empresas, incluídas no P1VD, como parte de acompanhamento do processo de desestatização,
a cargo desta Unidade Técnica, nos casos em que o Tribunal for se pronunciar previamente."
A Senhora Diretora Substituta da 3' Divisão Técnica, em parecer de fls. 124/125 consignou o
seguinte:
"Manifesto-me de acordo com o relatório de acompanhamento do quarto e quinto estágios do
processo de desestatização da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL - MALHA PAULISTA, fazendo, em
reforço, as considerações a seguir:
1.
A proposta de determinação ao BNDES sobre o cumprimento rigoroso dos prazos de
encaminhamento de documentos fixados pela IN N° 07/94 - item 5.a (fls. 98) - decorre do fato de a referida
documentação ter sido remetida a esta Unidade Técnica fora dos prazos estabelecidos, quais sejam:
60 (sessenta) dias, no mínimo, antes da realização do leilão, no que diz respeito aos documentos
integrantes do quarto estágio;
45 (quarenta e cinco) dias, no mínimo, antes da realização relativamente aos documentos integrantes
do quinto estágio.
Tal problema foi levado ao conhecimento do Ministro-Relator, conforme se verifica às fls 11
1.1.
a 13 do processo, tendo sido ressaltado naquela ocasião que os atrasos no envio de documentos com vistas
ao cumprimento do disposto na IN N° 07/94 têm ocorrido de forma reiterada (fls. 11).
Observo ainda que, a despeito do leilão de privatização estar marcado para o
1.2.
dia 09.9.98 e da necessidade de o Tribunal se pronunciar previamente ao leilão, com o fim de resguardar
o interesse público, o BNDES somente remeteu os documentos relativos à avaliação econômico-financeira
e à execução do processo de desestatização da MALHA PAULISTA da RFFSA em 30.07.98 e 24.08.1998,
respectivament, com entrada no TCU em 07.08.98 e 24.08.98.
Por fim, relativamente ao assunto enfocado, ressalto que o § 4° do art. 3 0 da IN N° 07/94
1.3.
prevê a aplicação da multa a que se refere o art. 58 da Lei n° 8.443, de 16.7.92, no valor máximo previsto
no inciso VI do art. 220 do Regimento Interno desta Casa, quando, sem motivo justificado, o responsável
não cumprir o disposto no artigo citado. Portanto, caso o Tribunal entenda pertinente, poderá, além de
determinar o cumprimento dos prazos, aplicar a sanção cabível.
Relativamente à proposta de que, independentemente de inclusão no Plano de Auditoria, seja
2.
autorizada a realização de auditoria na empresa em processo de desestatização como parte integrante do
acompanhamento prévio a cargo desta Unidade Técnica -- item 5.c (fls. 98) -, entendo pertinente. Apesar
de existir um cronograma de desestatização contemplando determinado período, as datas nele fixadas nem
sempre são cumpridas; ao contrário, estão sujeitas a alterações constantes, em razão de que as instituições
responsáveis pela execução do processo, no sentido de obter maior valorização do patrimônio público, levam
em consideração, ao decidirem sobre o momento conveniente da privatização, não só os aspectos inerentes
à situação interna da empresa, mas os aspectos externos que possam influenciar o valor a ser obtido. Daí
que a data fixada para as vendas transferências de concessão variam de acordo com as condições de
mercado. Tal fato, portanto, acaba por interferir no plano de acompanhamento de privatizações da
Secretaria, prejudicando seu cumprimento efetivo, uma vez que há de ser seguido o cronograma fixado pelo
Governo Federal, incluindo-se as eventuais alterações.
Ressalto que o pretendido mediante a proposta em comento não é fugir ao Plano de Auditoria,
2.1
mas evitar o seu descumprimento por meio de inclusões extemporâneas ou cancelamentos freqüentes das
auditorias previstas, em conseqüência de fatores alheios ao controle desta Secretaria.
MIN-HGS-457\C.DOCUMENTOS\DOCS-00586398a

32

— 170 —
Denise Ae

(

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

Consta da introdução do relatório(fls.59) proposta de se verificar, quando do exame do 6°
3.
estágio da IN N° 07/94, se as despesas com a avaliação da MALHA PAULISTA estão dentro dos limites
contratuais e em conformidade com o disposto nos §§ I° e 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93 (acréscimo
máximo de 25% do valor inicial atualizado do contrato). Embora essa verificação não esteja expressamente
prevista no art. 3°, VI, g da referida instrução normativa, entendo que, devido às peculiaridades do processo
de desestatização em exame, conforme explicado na instrução (fls.59), o Plenário pode, excepcionalmente,
autorizar tal procedimento.
Diante do exposto, reitero minha concordância com as propostas constantes às fls. 98 do
presente processo, devendo-se considerar, adicionalmente, as seguinte propostas:
Seja aplicada ao responsável, caso o Tribunal entenda pertinente, a multa de que trata o art. 3°, §
1.
4° da IN N° 07/94-TCU, devido ao atraso do BNDES quanto ao encaminhamento dos documentos
indicados na referida instrução, relativos ao quarto e quinto estágios do processo de desestatização
da RFFSA — MALHA PAULISTA;
Seja verificado, quando do exame do 6° estágio da IN N°07/94, se as despesas com a avaliação da
MALHA PAULISTA estão dentro dos limites contratuais e em conformidade com o disposto nos §§
1° e 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93 (acréscimo máximo de 25% do valor inicial atualizado do
contrato). "
Por sua vez o Senhor Secretário de Controle Externo Substituto da 9' SECEX assim opinou:
De acordo com as propostas constantes às fls. 98, 124 e 125, exceto no tocante ao item "c"
dafi. 98.
Essa discordância se deve ao fato de que, segundo o disposto no art. 11 da Lei 8.443/92,
compete ao Ministro Relator presidir a instrução do processo sob sua responsabilidade, podendo, assim,
determinar a adoção de providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos. Nesse sentido,
entendo ser mais adequado, na época oportuna, submeter ao respectivo Relator eventuais necessidades de
realização de inspeção em empresas na iminência de serem privatizadas que porventura não estejam
incluídas no Plano de Auditorias daquele semestre."
Presentes os autos em meu Gabinete, considerei, tendo em vista todos os dados fornecidos pela
Unidade Técnica, inclusive as simulações que foram efetuadas, que, para adotar uma posicão consistente
sobre a adequabilidade do preço mínimo fixado para a Malha Paulista, seria necessário, antes, realizar inspeção
na empresa.
Por outro lado, considerei a necessidade de ouvir em audiência o Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, acerca da reincidência em descumprimento de
determinação deste Tribunal, já que, também neste processo, os elementos especificados na IN n° 07/94,
relativos aos 4° e 5 0 estágios, foram encaminhados fora dos prazos estipulados na norma, mesmo tendo em
vista determinações efetuadas por este Tribunal à entidade em várias assentadas (por exemplo: Decisão n°
138/96 — TC n° 022.881/92-1 e Decisão n° 232/96 - TC n° 003.322/96-3).
Além desses particulares, entendi que não ficou suficientemente esclarecida no processo a
questão relativa à utilização dos contratos já existentes com consultores que participaram do processo de
desestatização das demais Malhas da Rede Ferroviária Federal S.A., carecendo, pois, de uma análise
aprofundada sobre a questão.
Por esse motivo, mediante o despacho de fls. 127, determinei o retorno do processo à 9'
SECEX para adoção de providências.
A nova instrução da 3a Divisão Técnica assim tratou o assunto:
"2 — INSPEÇÃO NA MALHA PAULISTA
A determinação de inspeção na Malha Paulista objetivou confrontar e convalidar dados e
informações dos relatórios dos consultores com os esperados pela empresa (RFFSA/Malha Paulista) ou
contidos em estudos patrocinados pela antiga FEPASA (estudos de demanda reprimida, demanda potencial,
investimentos, custos, captação de receitas, perspectivas de modernizações etc), com vistas a melhor avaliar
o preço mínimo fixado no Edital de alienação.
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Sendo assim, pautaremos este item na análise das rubricas que compõem o fluxo de caixa descontado
a valor presente, concernentes à avaliação econômico-financeira da Malha Paulista, que subsidiou o
Conselho Nacional de Desestatização - CND a optar pelo preço mínimo fixado para 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.
No relatório de fls. 59/123, os estudos de avaliação econômico-financeira realizados pelos
consultores responsáveis pelos Serviços "A" e "B" (Deloite/ENEFER e Associação Nova Ferrovia,
respectivamente) foram confrontados e analisados detalhadamente. Por essa razão e por ter sido o preço
mínimo da Malha Paulista fixado de acordo com os estudos levados a cabo pelo consultor do Serviço "B",
abordaremos, nesta instrução, os trabalhos desenvolvidos por esse consórcio, comparando-os com os dados
e informações obtidas na inspeção.
Enfatize-se, também, que muitos dos materiais obtidos junto à empresa inspecionada foram entregues
por meio magnético (relação às fls. 148/154 do Volume IX).
RECEITAS
O Serviço "B" utilizou como base de cálculo para a receita operacional da Malha Paulista a receita
proveniente do transporte de cargas (mercadorias), atribuindo às outras receitas operacionais, que poderão
ser auferidas pelo novo concessionário privado, uma percentagem de 5% dessa receita (transporte de
cargas). Destaque-se que afim de se obter o total da receita operacional projetada para a referida Malha,
o aludido consultor considerou ainda, em seus estudos, a receita pelo uso da Malha Paulista pela
FERRONORTE, que corresponde a valores contratuais atinentes a carga bruta transportada, por esta
ferrovia, na via permanente daquela empresa (Malha Paulista).
Na inspeção realizada na mencionada Malha, no período de 6 a 9.10.98, foram colhidos vários
materiais (referentes a receitas, despesas, investimentos e custos) anexados no Volume IX, dentre os quais
se destacam: Comparativo de Transporte - setembro de 1998 (f1s.01/17); Demanda Potencial para o ano
1998 (fls. 18/22); Demanda Potencial para o ano 2000 (f7s.23/27); Demanda Potencial para o ano 2010
(fls.28/32); Total de Tonelagem Transportada, mês a mês, no período de 1993 a setembro de 1998
(fls.39/41); Pesquisa de Mercado Concorrente Rodoviário 1996/1997 (1Is.42/83); Fluxo Financeiro
Realizado, mês a mês, no ano de 1997 (fls.84/95); Orçamento Econômico da FEPASA, abrangendo o ano
de 1997 e a proposta para 1998 (fls.96/ 105); Discriminação das origens de recursos da FEPASA para o ano
de 1998 (fls. 106/107); Demonstração Gerencial de Resultados Mensal do ano de 1994 a maio/ 1998
(fih. 108/110); Receitas não operacionais 96/97 (fi. 111/113); e Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro
de 1995,1996 e 1997 (fls.114/147).
Esses dados e informações, somados às entrevistas promovidas com diversos funcionários da
empresa, detentores de informações gerenciais e estratégicas sobre o comportamento da FEPASA nos
últimos anos e sobre as perspectivas para a atuação da Malha para os próximos anos, levaram-nos a
concluir pela plausibilidade dos valores das receitas projetadas pelo Serviço "B". Enfatize-se que fomos
informados, no decorrer dessas entrevistas, que não seria difícil ao novo concessionário alcançar os
patamares de receitas estimadas, considerando os investimentos propostos pelo citado consultor para a
Malha Paulista. A análise dos materiais obtidos, junto a essa empresa, vem corroborar esse entendimento.
Ressalte-se que, segundo estudos, visando a privatização da FEPASA pelo Estado de São Paulo,
desenvolvidos pela consultora internacional Booz.Allen & Hamilton, contratada com recursos do Banco
Mundial (estudo realizado no 2° semestre de 1995), o sistema FEPASA possui um potencial de transporte
de 31,7 milhões de toneladas (ano 2000) anuais a ser desenvolvido pelo futuro operador privado. Não
obstante, de acordo com a mesma fonte, a média de carga transportada nos últimos quinze anos (ano base
1995) foi de 17 milhões de toneladas, mostrando a possibilidade, segundo esse consultor, de rápido
crescimento, sem grandes investimentos. Consta, ainda, no supra relatório que o potencial de mercado dessa
ferrovia pode atingir um volume de 55,6 milhões de toneladas até o ano 2015, no cenário mais provável.
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CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
O Serviço "B" realizou estudos dos valores históricos de custos e despesas da FEPASA e concluiu
que esses não se apresentavam como base adequada para as projeções econômico-financeiras,
recomendando a adoção de parâmetros teóricos. Assim, esse consultor considerou parâmetros de custos e
de despesas teóricos, baseados em dados referentes a ferrovias classe 1 americanas. A Associação Nova
Ferrovia destaca (Volume IX, fl. 166), ainda, que esses parâmetros foram devidamente testados quanto à
consistência e aplicabilidade às ferrovias privatizadas.
No que tange aos custos e às despesas operacionais - notadamente aos custos de manutenção da via
permanente e do material rodante, às despesas administrativas, comerciais e gerais correntes - concluiu-se,
após as entrevistas e a análise dos documentos obtidos na Malha Paulista concernentes a essas rubricas, que
os valores projetados pelo Serviço "B" ao longo do período de concessão estão otimizados, apresentando-se
em níveis inferiores aos esperados pela empresa (Malha Paulista). Portanto, somos pela razoabilidade da
projeção efetuada por aquele consultor, referente aos custos e às despesas operacionais citados neste
parágrafo.
Quanto às despesas com acidentes, foi constatado que a antiga FEPASA, no mês de setembro de
1998, despendeu R$34.211,06 em indenizações e pensões pagas a terceiros, decorrentes de danos causados
por acidentes vinculados à operação ferroviária. Ressalte-se que a aludida empresa não fazia seguros para
a operação ferroviária. Tendo em vista que não haverá repasse de passivos para o novo concessionário, é
aceitável que o Consultor "B" não utilize os valores históricos da FEPASA para a projeção, opinando por
estimar um montante anual para tais dispêndios. O supra consórcio contemplou, em seus trabalhos, um valor
correspondente a 4,5% do total de custos e despesas operacionais da malha.
Foi considerado, pelo Serviço "B", na definição do total das despesas com desmobilização de pessoal
(gastos decorrentes com a desmobilização do eventual excedente de pessoal existente e/ou a simples
liqüidação do passivo correspondente aos direitos trabalhistas indenizatórios adquiridos pelos empregados
da RFFSA), "um passivo referente a direitos trabalhistas acumulados equivalentes a R$244,8 milhões
(equivalentes a R$362, 1 milhões deduzidos dos R$ 117,3 milhões a serem quitados diretamente pela RFFSA,
antes da desestatização), cuja liquidação foi projetada em cinco anos com deságio de 50%, admitindo-se
um crescimento vegetativo dos referidos direitos a uma taxa média de 7,7% a.a.". Esse passivo foi baseado
em um quantitativo de 8.372 funcionários registrados em março de 1998.
Com referência a essas despesas, obtivemos junto à Malha Paulista dados atualizados (f7s.240/243,
Volume IX), com base na folha de pagamentos de setembro/1998, demonstrando que nesse mês o quantitativo
funcional perfazia 6.489 funcionários, e que seriam necessários cerca de R$335 milhões (trezentos e trinta
e cinco milhões de reais) afim de se promover a demissão de todos os funcionários pertencentes à referida
Malha. Deve ser ressaltado que esse cálculo de massa indenizatória corresponde a quantia prevista a ser
despendida em 01.01.1999, data vislumbrada para acontecer a transferência da Malha Paulista ao futuro
concessionário privado vencedor do certame licitatório.
Observa-se que o montante projetado, pelo consultor "B", para ser de responsabilidade do futuro
concessionário (R$244,8 milhões) é menor que o estimado pela FEPASA (R$355 milhões), em setembro de
1998. Tal diferença se deve, sobretudo, ao aumento do montante de beneficios concernentes a cada
funcionário decorrente do transcurso do tempo.
O nosso entendimento é que esse montante pode ser substancialmente reduzido, ainda mais se
tratando de gestão privada que será imprimida pelo concessionário. Corroborando isso, o consórcio projetou
um deságio de 50% naquele total, que nos parece estar dentro de parâmetros aceitáveis.

INVESTIMENTOS
A fim de melhor abordar a rubrica investimentos, torna-se necessário separar os investimentos a
serem aplicados na melhoria e recuperação da Malha Paulista e os concernentes ao cumprimento do
contrato com a Ferronorte.
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O consórcio responsável pelo Serviço "B" dividiu, para fins de análise, os investimentos em dois
grupos: investimentos em recuperação da via e do material rodante, e investimentos para a manutenção e
expansão da capacidade de produção (investimentos "on going'). O total dos investimentos projetados para
o período de concessão da Malha Paulista pelo aludido consultor, excluindo os referentes ao trecho de
influência da Ferronorte, somam cerca de R$856 milhões.
Estudos de levantamento de investimentos obtidos quando da inspeção na Malha Paulista, dentre os
quais destaca o contido às fls. 155/160 do Volume IX demonstram que seriam necessários, aproximadamente,
R$130 milhões a serem investidos (trilhos, dormentes, materiais de fixação, lastro, infra-estrutura, herbicida
e correção geométrica) na recuperação e manutenção da super e infra-estrutura da via permanente da
Malha nos cinco próximos anos.
Observa-se que essas projeções de investimentos somente contemplam cinco anos do período de
concessão e não abordam investimentos em material rodante, sistemas de energia, sinalização,
telecomunicações, dentre outros necessários a permitirem que a Malha Paulista alcance os patamares de
produção de transporte de cargas estimados pelos consultores (Serviço "A" e "B') e por outros estudos
referenciados.
O Serviço "A", como já descrito à fl.83, estimou que serão necessários, aproximadamente, R$1.044
milhões em investimentos, exceto os concernentes à Ferronorte, para serem despendidos no período de
concessão de 30 anos. Já o estudo da Booz.Allen & Hamilton destaca que para se alcançar o volume de
transporte previsto para o ano 2.015 (55,6 milhões de toneladas transportadas) tornam-se necessários
investimentos estimados em R$613,2 milhões.
Nos últimos anos, notadamente entre 1996 e 1998, a FEPASA pouco investiu na recuperação e
modernização de sua malha ferroviária. A expectativa de privatização da empresa inicialmente vislumbrada
pelo Estado de São Paulo e, posteriormente, sua transferência para a União e a preparação para a
desestatização, fizeram com que os recursos alocados na empresa fossem escassos. Portanto, parece-nos
razoável considerar que as estimativas de investimentos realizadas pelo consultor "B", na definição do preço
mínimo para a aludida Malha, estejam dentro de uma faixa aceitável, tendo em vista a evolução da produção
de transporte estimada pelo mesmo consultor.

INVESTIMENTOS — Contrato FEPASA X FERRONORTE
Conforme já abordado na instrução de fls. 59/123, a FEPASA firmou contrato com a FERRONOR1
prevendo direitos de circulação mútua de trens nas vias de propriedade das empresas (trackage rights),
acordo esse assinado em 29 de agosto de 1991 e aditado em três ocasiões, a última em 17 de maio de 1997.
Esse contrato adquire importância significativa na definição do preço mínimo da Malha Paulista,
tendo em vista cláusula que obriga essa empresa a efetuar melhorias em sua malha viária de forma a
possibilitar a circulação de composições ferroviárias de bitola larga, com trem tipo de 7.100 toneladas
brutas, 30 toneladas por eixo e 1.250 metros de comprimento.
Os dois serviços de consultoria contratados pelo BNDES apresentaram valores bastante
diversificados referentes aos investimentos necessários ao atendimento da cláusula contratual anteriormente
mencionada. O quadro abaixo apresenta os valores adotados pelos dois serviços:

Investimentos na Ferronorte
(mil R$)

Serviço A
ATIVIDADE
Superestrutura
Reforço de obras de arte
Ampliação de pátios
Sinalização
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Ano 2

Ano 1

Total
5.707
2.839
5.039
2.883

4.183
7.161
8.539
7.117
36

9.890
10.000
13.578
10.000
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Total
Fonte: Associação Deloitte/ENEFER

Atendes

we ssora

16.468

27.000

43.468

(mil R$)

Serviço B
Ano 2

Ano 1
ATIVIDADE
93.300
Superestrutura
7.850
Reforço de obras de arte
6.800
Ampliação de pátios
Sinalização
107.950
Total
Fonte: Associação Nova Ferrovia

Total
93.300
7.850
6.800
-

-

ATIVIDADE
Superestrutura
Reforço de obras de arte
Ampliação de pátios
Sinalização
Total

215.900

107.950

(mil R$)

(Serviço B - Serviço A)

Diferença

186.600
15.700
13.600

Ano 2

Ano 1
89.117
689
-1.739
-7.117
80.950

Total
176.710
5.700
22
-10.000
172.432

87.593
5.011
1.761
-2.883
91.482

Considerando a materialidade dos dados envolvidos e as significativas diferenças verificadas
nos investimentos considerados pelos dois consultores para o atendimentos às necessidades da
FERRONORTE, buscamos, no transcurso da inspeção na Malha Paulista, elementos que pudessem
auxiliar o melhor entendimento da questão associado ao contrato FEPASA/FERRONORTE.
Nesse sentido, obtivemos o documento da FEPASA intitulado "Capacitação do Trecho Santa Fé do
Sul - Perequê para atender a FERRONORTE" (/is. 262/278 do Volume IX), cujo objetivo é apresentar os
tópicos principais do contrato entre as duas empresas, bem como estabelecer um cronograma físicofinanceiro preliminar para as implantações necessárias.
O citado documento aborda as necessidades de obras em cada trecho da Malha Paulista ligando
a malha da FERRONORTE ao Porto de Santos, apresentando os seguintes valores de investimentos para
o atendimento do contrato em questão:

Estudo FEPASA
ATIVIDADE
Superestrutura
Reforço de obras de arte
Ampliação de pátios
Sinalização e
telecomunicação
Total

Ano 3
21.000

Ano 4
70.000

3.500

Ano 2
38.080
10.850
20.230
11.970

Total
138.880
11.550
20.230
15.470

14.000

81.130

21.000

70.000

186.130

Ano 1
9.800
700

Observamos que os valores desse estudo da FEPASA encontram-se mais próximos daqueles adotados
pelo Serviço "B", embora esse último tenha concentrado os desembolsos nos dois primeiros anos. Deve ser
destacado que no estudo da FEPASA consta a informação de que os valores ali adotados são de fato
mínimos, pois já considera aportes financeiros advindos de uma parceria FEPASA/E1VIBRATEL. Destaca,
ainda, que a realização desse programa de investimentos atende principalmente aos interesses da
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FERRONORTE, o que sinaliza a importância de a FERRONORTE participar com recursos financeiros.
Analisando detidamente os estudos elaborados pelos Serviços "A" e "B" e confrontando-os com os
dados obtidos durante a inspeção, observamos que os dois serviços de consultoria divergem na interpretação
jurídica do contrato. FEPASA/FERRONORTE e seus aditivos no que tange aos reais compromissos da
FEPASA para com os investimentos associados à adequação da Malha para a passagem dos trens da
FERRONORTE.
Considerando estas divergências, solicitamos esclarecimentos ao BNDES, cujo atendimento se deu
por meio da nota de fls.250/261, Volume IX, na qual os consultores do Serviço "B" informam que a subcláusula 1.4.2 do contrato estabelece que a responsabilidade dos investimentos para viabilizar a circulação
de composições ferroviárias da FERRONORTE é inteiramente da Malha Paulista.
Informam os consultores que o Aditivo 3, na sub-cláusula 2.2, prevê uma série de intervenções na
via para restabelecer as condições de infra-estrutura que foram degradadas pela manutenção postergada,
incluindo a substituição de dormentes e trilhos defeituosos, sempre levando em conta o trem-padrão da
FERRONORTE de 7.100 t/brutas e 30 t/eixo.
A cláusula 2.5 desse aditivo declara que com as intervenções mínimas mencionadas e assegurada a
circulação de seus trens, a FERRONORTE considera atendidos os requisitos para sua operação. O anexo
2 deste aditivo apresenta um cronograma físico-financeiro correspondente às intervenções mínimas para
atender a operações da FERRONORTE em que consta um orçamento de R$ 43.468 mil.
O entendimento do Serviço "B" é de que o aditivo, ao definir as chamadas intervenções mínimas,
não desobriga a FEPASA dos compromissos assumidos no contrato inicial - muito pelo contrário - reafirma
a necessidade de adequar a via ao trem tipo da FERRONOR1E. Esse entendimento não é seguido pelo outro
consórcio de consultores (Serviço "A'), pois considera que, uma vez realizadas pela Malha Paulista as
intervenções mínimas, cujo orçamento alcança os R$ 43.468 mil, a FERRONORTE é que deve adequar a
sua capacidade de produção às limitações impostas pela via pennanente e pelos desvios de cruzamento. Para
que a Malha (ex-FEPASA) capacite seu trecho plenamente às demandas da FERRONOR TE, o Serviço "A"
estima que seriam necessários investimentos adicionais superiores a R$ 140 milhões, devendo a
responsabilidade desses investimentos ser objeto de negociações posteriores entre as partes.
O Serviço "B" contra argumenta informando que, caso a Malha realize apenas as intervenções
mínimas, sem a troca dos atuais trilhos (TR-40, TR-45, TR-50 e TR-55), que não suportam trem-tipo de 30
1/eixo, por trilhos TR-68, seriam contrariadas as normas internacionais de segurança de tráfego, colocando
o concessionário da Malha Paulista na posição de culpado em caso de acidentes nas linhas.
Após análise do contrato e seus aditivos, entendemos que a premissa adotada pelo Serviço "B",
embora mais conservadora, afigura-se como mais adequada para o caso em questão, notadamente
considerando que os item 2.5 a 2.7 do Aditivo n°. 3 estabelecem que:
"2.5. - Com as intervenções mencionadas nos itens 2.2 e 2.4 e assegurada a circulação de seus trens
mencionadas no item 2.1, a FERRONORTE considera atendidos os requisitos mínimos para sua
operação no horizonte inicial do projeto, entendido como os primeiros dois anos de operação da
FERRONORTE.
2.6 - As empresas reconhecem que a intervenção mínima descrita no item 2.2 ainda não é ideal para
o tráfego previsto e que outras intervenções para a melhoria gradual da superestrutura, sobretudo
nos trechos de TR-45, devem ser buscadas, inclusive para o atendimento do "Plano de Capacitação
da Bitola Larga", que prevê, dentre outras providências a troca do perfil de trilho, aumento da taxa
de dormentação e substituição de fixação rígida por elástica. Estas intervenções devem ser
associadas à vida útil remanescente dos trilhos atualmente aplicados na superestrutura, segundo
critérios internacionalmente aceitos do que caracteriza esgotamento da vida útil.
2.7- As empresas acordarão oportunamente acerca da revisão dos prazos para a realização das
demais melhorias previstas no "Plano de capacitação da Bitola Larga"que a FEPASA se
comprometeu a realizar no contrato de uso da via de 29-08-91. " (grifos nossos)".
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Consideramos que esses dispositivos não suportam a tese, defendida pelos consultores do Serviço
"A", de que a Malha Paulista ficou desobrigada de realizar o plano de capacitação da bitola larga, que
exige investimentos estimados da ordem de R$ 200 milhões. Em nenhum momento fica estabelecida no
contrato e em seus aditivos a obrigatoriedade da FERRONOR1E adequar a utilização de suas composições
ferroviárias à capacidade das vias da Malha Paulista, como considerou o Serviço "A".
Assim, sob nosso entendimento, a não capacitação plena da Malha para a passagem de um trem com
30 t/eixo, sem prévio acordo com a FERRONORTE, conduzirá à demandas judiciais desta empresa no
sentido de ver resguardados os seus direitos insculpidos no contrato firmado.
Em resumo, após análise do contrato e seus aditivos entendemos que a premissa adotada pelo Serviço
"B" e que serviu de base para a fixação do preço mínimo, no tocante aos investimentos associados à
FERRONORTE, embora mais conservadora, afigura-se como adequada para o caso em questão.
É oportuno mencionar que, caso a FERRONORTE concorde em não operar seus trens com a
capacidade de 30 t/eixo, reduzindo-apara 25 t/eixo, invés de serem necessários investimentos da ordem de
R$ 215,9 milhões, seriam despendidos apenas os RS 43,468 milhões, o que possibilitaria a ocorrência de
ágio significativo na outorga da Malha Paulista.

3- AUDIÊNCIA
Objetivando dar cumprimento ao item "a)" do despacho do Ministro Relator constante àfl. 127, foi
promovida, em 11.09.98, mediante o Ofício n° 444/98 (/7.128), a audiência do Senhor André Pinheiro de
Lara Resende, Presidente do BNDES, para que o mesmo apresentasse justificativas acerca do atraso no
envio da documentação correspondente aos quarto e quinto estágios. A IN/TCU n° 07/94 estabelece os
prazos de 60 e 45 dias, no mínimo, antes da realização do leilão de alienação para o encaminhamento dos
elementos que compõem esses estágios ao Tribunal.
Por intermédio do Ofício AT - I 36/98/BNDES (/1129), o qual deu entrada nesta Corte em 24.09.98,
foi encaminhado ao Tribunal cópia (/1130) da audiência com o "ciente" do Presidente do BNDES, datado
de 21.09.98.
BNDES remeteu ao Tribunal o Oficio AT-146/98 (fis. 134/135), recebido em 02.10.98, com as
razões de justificativas acerca do atraso do envio da documentação correspondente aos quarto e quinto
estágios do processo em comento. Todavia, observa-se que o mesmo não foi assinado pelo responsável, Sr.
André Pinheiro de Lara Resende.
Como a audiência tem caráter personalíssimo e o Ofício AT - 146/98 do BNDES (fls. 134/135),
prestando esclarecimentos pertinentes à citada audiência, não foi assinado pelo Sr. André Pinheiros de Lara
Resende, foi proposta (fl. 136) e realizada (11137) diligência ao responsável, solicitando sua manifestação
no sentido de confirmar as razões de justificativas apresentadas no mencionado oficio.
Por meio de um outro expediente, Oficio P-351/98 (/7. 171), o qual deu entrada nesta Corte em
27.10.98, o Presidente do BNDES, Sr. André Lara Resende, manifestou-se de acordo com os esclarecimentos
prestados pelo Chefe de Auditoria no Oficio n° 146/98 (/7.134), podendo assim ser analisadas as aludidas
razões de justificativas, quais sejam:
O processo de desestatização da Malha Paulista da RFFSA enfrentou, em seu início,
"1.
expressiva resistência por parte de funcionários da extinta Ferrovias Paulistas S.A. (FEPASA),
situação que somente veio a se modificar com a incorporação formal daquela empresa à RFFSA, no
final de maio deste ano. Sendo assim, o fluxo de informações entre a ex-FEPASA, a RFFSA, o
BNDES e as Consultoras contratadas ocorreu de forma tumultuada, obrigando os consultores a
tomarem cuidados redobrados em relação aos dados até então obtidos, notadamente por parte dos
responsáveis pela execução do Serviço "B", o qual abrange, entre outras, as avaliações de caráter
jurídico;
em decorrência destas dificuldades iniciais, tornou-se necessária a realização de revisões nos
2.
relatórios conclusivos que se encontravam em elaboração pelos consultores do Serviço "B", visando
certificar a consistência dos dados considerados, tendo, como conseqüência, o retardamento no envio
da documentação relativa ao 4° estágio do processo; e
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por sua vez, o atraso verificado no encaminhamento da documentação relativa ao 5° estágio
3.
do processo foi causado, basicamente, por dificuldades enfrentadas pela RFFSA no fechamento dos
dados que compõem esse estágio, notadamente os referentes ao item V.a da Instrução Normativa (IN)
n° 07/94, de 29.11.94, da Presidência desse Egrégio Tribunal, concernente ao Saneamento
Financeiro. Essas dificuldades decorreram do fato de a empresa encontrar-se, à época, em processo
de negociação com a União, visando a obtenção de recursos necessários à continuidade das
operações ferroviárias da Malha Paulista até a sua desestatização, uma vez que a RFFSA não
dispunha de recursos orçamentários para tanto".
Durante a inspeção na Malha Paulista, fomos informados por diversos funcionários, tanto da antiga
FEPASA como da RFFSA, que não houve atrasos no fornecimento de informações por parte dessas empresas
para os consultores responsáveis pelo processo de avaliação econômico-financeira da Malha Paulista.
Portanto, oficializamos esses testemunhos mediante o Ato de Requisição n° 1/98 (fl. 167), de 07.10.98,
questionando a RFFSA nos seguintes termos:
"a) Se durante o processo de avaliação econômico-financeira por parte dos consultores responsáveis
pelos serviços A e B contratados pelo gestor da desestatização, Banco Nacional de Desenvolvimento
- BNDES, ocorreram atrasos no fornecimento de informações por parte da RFFSA ou da FEPASA
para os aludidos consultores que contribuíram para a postergação do cronograma dos trabalhos de
privatização;
Em caso positivo, fornecer cópia de cartas encaminhadas pelo BNDES, FEPASA ou RFFSA
relatando as ocorrências que redundaram em atrasos nas informações;
Se a RFFSA teve dificuldades para encaminhar ao BNDES informações referentes à data, valor,
condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamentos utilizados para o saneamento
financeiro da Malha Paulista".
Atendendo ao aludido Ato de Requisição, a RFFSA entregou-nos a Carta n° 189 DIRAF/98
(fls. 168/170), de 07.10.98, informando:
"a) Não ocorreu atraso no fornecimento das informações solicitadas pelos consultores responsáveis
pelos Serviços A e B, nem por conta da RFFSA, nem por conta da Malha Paulista (FEPASA), não
acontecendo postergação no cronograma dos trabalhos.
Prejudicada em razão da resposta anterior.
Não ocorreram dificuldades no encaminhamento, junto ao BNDES de qualquer informação
referente à Malha Paulista".
A mencionada carta esclarece, ainda, que "o adiamento do leilão para 10/11/98, anteriormente previsto
para 09/09/98, foi decorrente da decisão do CND, conforme Comunicado Relevante n° 4/98-Malha Paulista
de 01/09/98 do BNDES".
Como visto, o atraso no encaminhamento, por parte do BNDES, da documentação correspondente
aos quarto e quinto estágios ao Tribunal não se fundamenta nas justificativas apresentadas no Oficio n° AT146/98, ou seja, o atraso não se deve, de acordo com a Carta n°189 DIRAF/98, à RFFSA ou à FEPASA.
Considerando, portanto, a rejeição das razões de justificativas apresentadas, propomos que se
aplique ao Presidente do BNDES, Sr. André Pinheiro de Lara Resende, a multa prevista no art.58 da Lei n°
8.443/92.

4- DESPESAS COM OS CONSULTORES ENEFER E NOVA FERROVIA
Conforme mencionado na instrução anterior (/1.59), na avaliação da Malha Paulista o BNDES
utilizou-se de contratos já existentes com consultores que participaram do processo de desestatização da
RFFSA. Esse procedimento foi autorizado pelo Conselho Nacional de Desestatizaçã o e foi assim justificado:
a Malha Paulista seria a sétima malha da RFFSA e as despesas previstas estavam dentro do limite de
serviços complementares previstos nos antigos contratos.

MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOS DOCS-00586398a

40

o

- 178 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

c (117()
Jiioa
,A/lacka
jr-2;eilise

jilesides do
AsçoSso ra

Para verificar a validade desse ato, conforme determinação do Ministro-Relator, foram solicitados
ao BNDES, por meio do Oficio n° 484/98 (11.139), elementos que permitissem avaliar os seguintes aspectos
dos contratos em referência: objeto, prazo e valor-limite para uso dos serviços complementares.
CONTRATO n° PND/CN-07/92 ( SERVIÇO "B")
Objeto
O mencionado contrato foi assinado em 22/09/92 entre o BNDES e ERNEST & YOUNG e outros
(ASSOCIAÇÃO NOVA FERROVIA) para fornecimento dos serviços relativos à desestatização da Rede
Ferroviária Federal S.A. e da Rede de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., conforme especificações
constantes dos itens 3.2 a 3. 7 do Edital de Licitação (Volume X, fl.26).
De acordo com o item 3.2 do Edital, caberia à contratada a execução de um estudo prévio que
considerasse os seguintes aspectos (Volume X, fls.27/29):
caracterização sucinta do Sistema Ferroviário Nacional;
caracterização do Sistema Ferroviário da duas Empresas;
c) apresentação e análise dos principais modelos institucionais de sistemas ferroviários existentes
no mundo;
proposta de modelo de desestatização para as duas Empresas;
identificação de pontos críticos e ajustes prévios;
J identificação de potenciais interessados em participar do processo de desestatização das duas
Empresas;
adequação do modelo proposto a eventuais recomendações da então Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatização (PND);
proposição de uma estratégia para o processo de desestatização;
proposição de um cronograma para as operações de desestatização.
O item 3.3 (Serviços Básicos de Avaliação Econômico-Financeira, Montagem e Execução) inclui os
seguintes serviços (Volume X, fls.29/30):
avaliação econômico-financeira para cada operação de desestatização;
identificação e análise, para cada operação de desestatização, da necessidade de investimentos;
recomendação do valor mínimo para cada operação de desestatização a ser implementada;
avaliação da situação jurídica das duas Empresas;
avaliação dos reflexos da desestatização das duas Empresas com relação aos ajustes e contratos
vigentes, ou em fase adiantada de negociação, com terceiros;
avaliação dos impactos sociais da desestatização das duas Empresas;
avaliação do ativo patrimonial das duas Empresas;
avaliação da situação de recursos humanos;
avaliação do perfil de endividamento das duas Empresas;
proposição de alteração do estatuto social das duas Empresas para adequá-lo ao processo de
desestatização.
O item 3.4 exige da Contratada a apresentação de uma sistemática para implementar o modelo de
desestatização das duas Empresas que considere as possibilidades de alienação de ações e de contratos de
concessão, arrendamento ou prestação de serviços (Volume X, fls.30/31).
O item 3.5 trata da preparação para a desestatização e envolve, entre outros, os seguintes serviços
(Volume X .fls. 31/32):
identificação de potenciais interessados nacionais e estrangeiros;
elaboração de minutas de editais para as operações de desestatização;
promoção e participação em reuniões técnicas com potenciais interessados.
O item 3.6 impõe à contratada que assessore a Comissão Diretora (atual CND) e o BNDES na
divulgação e defesa do processo de desestatização das duas Empresas (Volume X, fl.32).
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O item 3.7 compreende a apresentação pela contratada de auditoria especial das duas Empresas nas
condições ali estipuladas (Volume X fls.32/33).
O item 3.8 prevê a possibilidade de serviços complementares ou acessórios aos indicados nos itens
3.2 a 3.7 a serem prestados pela contratada (Volume X fl.33).
O objeto do contrato, portanto, permite a realização de serviços de avaliação econômico-financeira,
avaliação jurídica e demais serviços necessários à desestatização da RFFSA e da AGEF, inclusive aqueles
referentes à modelagem de venda. Está prevista também a possibilidade de serviços complementares a serem
requisitados pelo BNDES.
Os trabalhos encaminhados pelo BNDES relativos à Malha Paulista indicam que os consultores da
Associação Nova Ferrovia realizaram serviços de avaliação econômico-financeira, avaliação jurídica e de
modelagem de venda (Volumes I a VIII) previstos no objeto do contrato.
Cabe agora analisar se o uso dos serviços complementares está dentro do limite legal de 25%
previsto no Decreto-Lei n°2.300/86, regulamento de licitações então vigente.
Preco e Servicos Complementares
O preço do Serviço foi fixado em Cr$ 22.816.000.000,00 (vinte e dois bilhões, oitocentos e dezesseis
milhões de cruzeiros), Volume X fl.51. Corrigindo-se esse preço pelo índice previsto no contrato (IGP-M),
chega-se a um valor aproximado de 14,1 milhões de reais (Volume X, fl.52).
No demonstrativo constante às fls. 06/13 do Volume X, o BNDES informa que os gastos efetuados
no âmbito desse contrato são os seguintes:
pagamentos ao Serviço "B" referentes à RFFSA - R$ 10.428.816,26
pagamentos ao Serviço "B" referentes à AGEF - R$ 851.681.07
R$ 11.280.497,33
Subtotal pagamentos ao Serviço "B" referentes FEPASA - R$ 439.683,00
Total - R$ 11.720.180,33
Registre-se que nos pagamentos relacionados anteriormente estão incluídos também os serviços
complementares. Com base nesses dados pode-se afirmar que os pagamentos efetuados ao Serviço "B" por
conta da desestatização da Malha Paulista, inclusive os pagamentos de serviços complementares, estão
amparados pelo respectivo contrato.
Prazo
O prazo de vigência do contrato, como definido no item 3.11 do Edital (Volume X, fl.37), será
contado da sua celebração até 180 (cento e oitenta dias) após a realização da última operação de
desestatização ou venda de bens, ou até a extinção do processo de desestatização como previsto no item 14.
Quando o CND autorizou a avaliação da Malha Paulista pelos mesmos consultores que participaram
da avaliação da RFFSA, o Contrato celebrado com a ASSOCIAÇÃO NOVA FERROVIA estava ainda em
vigor: o prazo acima referido não havia transcorrido e não se verificaram as condições para extinção do
contrato.
CONTRATO N" PND/CN-01/94-A ( SERVIÇO "A")
Objeto
Esse contrato foi assinado em 12/05/94 entre o BNDES e DELOITTE TOUCHE TOHMATSU e
outros (ASSOCIAÇÃO ENEFER) para fornecimento dos serviços relativos à desestatização da Rede
Ferroviária Federal S.A. e da Rede de Armazéns Gerais S.A., conforme especificações constantes do item
3.4 do Edital (Volume X, fls. 59/60).
MIN-HGS-457 \ C:DOCUMENTOS \DOCS-00586398a

42

- 180 c hacid

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

)

O item 3.4 relaciona os serviços técnicos exigidos da contratada:
avaliação econômico-financeira com base no valor presente líquido do fluxo de caixa operacional
projetado;
identificação e análise, para cada Malha ou Empresa a ser desestatizada, da necessidade de
investimentos;
recomendação do valor mínimo de venda para cada Empresa ou Malha a ser desestatizada, quer
seja arrendamento, quer seja por venda de ações, com base nos valores obtidos na avaliação
econômico-financeira e em outros considerados relevantes.
O item 3.5 prevê a possibilidade de serviços complementares ou acessórios aos indicados no item
3.4 a serem prestados pela contratada (Volume X, fl.60).
O objeto do contrato, portanto, permite a realização de serviços de avaliação econômico-financeira,
com identificação da necessidade de investimentos e a recomendação de um valor mínimo de venda.
Os trabalhos encaminhados pelo BNDES relativos à Malha Paulista indicam que Os consultores da
ASSOCIAÇÃO ENEFER realizaram os serviços previstos no Contrato (Volumes Ia VIII).
Preço e Serviços Complementares
O preço de Serviço foi fixado em CR$ 298.350.000,00 (duzentos e noventa e oito milhões, trezentos
e cinqüenta mil cruzeiros reais). Corrigindo-se esse preço pelo índice previsto no contrato (IGP-M), chega-se
a um valor aproximado de um milhão de reais (Volume X, fls. 78/79).
No demonstrativo constante às fls. 06/13 do Volume X, o BNDES informa os gastos efetuados no
âmbito desse contrato:
pagamentos ao Serviço "A' ' referentes à RFFSA - R$ 744.429,12
pagamentos ao Serviço "A' ' referentes à AGEF - R$ 30.044,88
Subtotal - R$ 774.474,00
pagamentos ao Serviço "A' ' referentes à FEPASA - R$ 140.241,48
Total - R$ 914.715,48
Nos pagamentos relacionados anteriormente já estão incluídos os serviços complementares. Com
base nesses dados pode-se afirmar que os pagamentos ao Serviço "A" por conta da desestatização da
FEPASA (Malha Paulista) estão amparados pelo contrato respectivo.
Prazo
O prazo de vigência do contrato, como definido no item 3.8 do Edital (Volume X, fl.61), será contado
de sua celebração até 180 (cento e oitenta dias) após a realização da última operação de desestatização ou
até a extinção do processo de desestatização como previsto no item 16 do Edital.
Quando da autorização do CND, o Contrato com a ASSOCIAÇÃO ENEFER ainda estava em vigor:
o prazo acima não havia transcorrido e não se verificaram as condições para extinção do contrato.
5- OUTROS FATOS RELEVANTES
Conforme consta da instrução de fls.151/157, a equipe de auditoria, durante inspeção deste Tribunal
na Malha Paulista, autorizada pelo Ministro-Relator Humberto Guimarães Souto (despacho de fl. 127),
tomou conhecimento do Comunicado Relevante n° 6/98/RFFSA (f1s. 145/ 147) acrescentando ao objeto de
venda a exploração, pelo futuro concessionário, do modal rodoviário da Ponte Rocloferroviária sobre o Rio
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Paraná. Diante da urgência que o caso requeria, o Ministro-Relator levou o processo a Plenário em
21.10.98, provocando a Decisão n° 734/98-TCU-PLENÁRIO (/7.734), determinando ao BNDES, na
qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, que, tendo em vista os termos do citado
Comunicado Relevante, adotasse as seguintes medidas:
"8. 1. I. 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 referentes 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 se 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".
Por sua vez, o BNDES publicou no D.O.U, em 28.10.98, o Comunicado Relevante n° 8/98- Malha
Paulista (/7. 174), in verbis:
"O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, no uso das
atribuições que lhe confere a Resolução CND n° 14/95, comunica que, atendendo determinação do Tribunal
de Contas da União, fica excluída do objeto do Edital PND-02/98/RFFSA a concessão para exploração do
modal rodoviário da PONTE RODOFERROVIÁRIA.
Ficam, portanto, excluídas do Edital e dos Contratos de Concessão, Arrendamento e Transição todas as
disposições relativas à exploração do modal rodoviário da PONTE RODOFERROVIÁRIA incluídas pelos
Comunicados Relevantes n's 6 e 7.
Fica ratificado, em todos os seus termos, não alterados nesta ato, nem conflitantes com o estabelecido neste
instrumento, o Edital n° PlVD-02/98/RFFSA, publicado no Diário Oficial da União em 23 de julho de 1998.
Cópia do presente instrumento será registrada no Cartório do 5° Oficio de Registro de Títulos da Comarca
do Rio de Janeiro (Ri)
Deve ser ressaltado que o Comunicado Relevante n° 08/98- Malha Paulista atendeu aos objetivos
maiores da Decisão n° 734/98-TCU-PLENÁRIO. Esta Corte determinou, em resumo, que o BNDES
cumprisse o arcabouço legal que rege o instrumento da concessão de um bem público, sem o qual não se
poderia ter um ato administrativo e jurídico perfeito, ficando o processo prejudicado em sua execução.
Devido a ação tempestiva do Tribunal, agindo dentro de suas atribuições legais, tal procedimento pôde ser
evitado. Enfatize-se que o Ministério dos Transportes poderá realizar a concessão da aduzida ponte em outro
processo de licitação, estabelecendo claramente os critérios da concorrência e obtendo um valor para a
exploração do modal rodoviária da ponte mencionada.
Ressalte-se, finalmente, que a Malha Paulista apresenta um fluxo de caixa mensal negativo da ordem
de R$13 milhões, conforme dados da RFFSA constante à fl. 175, prejuízo esse arcado pela RFFSA, o que
torna sua desestatização urgente.

6- CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
No despacho defi. 127, o Relator determinou a adoção das seguintes providências:
audiência do Presidente do BNDES;
inspeção na Malha Paulista;
análise dos contratos com os consultores da Associação Nova Ferrovia e Associação Enefer.
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Relativamente à audiência, a análise empreendida às fis. 184/186 concluiu pela não aceitação das
razões de justificativas e pela aplicação de multa ao dirigente do BNDES em decorrência das razões ali
expostas.
Da inspeção resultou que foram considerados aceitáveis os trabalhos empreendidos pelo Serviço "B"
e que o preço fixado para Malha Paulista encontra-se dentro de parâmetros aceitáveis. Não obstante, deve
ser mencionado que, caso a Ferronorte concorde em não operar seus trens com a capacidade de 30 1/eixo,
reduzindo-a para 25 1/eixo, invés de serem necessários investimentos da ordem de R$215,9 milhões, seriam
despendidos apenas os R$43,468 milhões já comentados, o que possibilitaria a ocorrência de ágio
significativo na outorga da Malha Paulista.
Quanto aos serviços complementares, entendeu-se que os contratos permitiam o uso dos mesmos
consultores que atuaram na desestatização da RFFSA.
Em face do exposto, e considerando a instrução de fls. 59/123, propomos ao Tribunal que:
I) seja determinado ao BNDES que cumpra rigorosamente os prazos de encaminhamento dos
documentos relativos ao acompanhamento das desestatizações previstos na IN n° 07/94;
considere atendidas as determinações constantes da Decisão n° 734/98-TC(J-PLENARIO, de
21.10.98;
rejeite as razões de justificativas apresentadas na audiência do Sr. André Pinheiro de Lara
Resende, Presidente do BNDES, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei n°8.443/92; e
considere aprovados os estágios 4° e 5° do processo de desestatização da RFFSA- Malha Paulista,
sem prejuízo de recomendar ao BNDES que, em futuras privatizações, apresente com um grau
maior de detalhamento o sumário dos estudos de avaliação."
O Senhor Secretário de Controle Externo manifestou-se de acordo com as propostas da equipe
da 3' Divisão Técnica, exceto quanto à aplicação de multa ao Presidente do BNDES, 'Por entender que não
restaram comprovadas como inverídicas as alegações apresentadas por aquele gestor.".
É o Relatório.
VOTO

Como relatado, examina-se os procedimentos atinentes aos quarto e quinto estágios previstos
na IN-TCU n° 07/94, correspondentes ao processo de desestatização dos serviços ferroviários de transporte
de carga prestados pela Malha Paulista.
Essa Malha constituiu-se a partir da incorporação da empresa Ferrovia Paulista S.A à Rede
Ferroviária Federal S.A - RFFSA, em decorrência de acerto financeiro entre a União e o Estado de São Paulo.
O acompanhamento do processo de desestatização da RFFSA foi efetuado no TC n°
022.881/92-1, no qual, além das razões e fundamentação legal para a desestatização da empresa, foram
analisadas as contratações dos consultores Associação Deloitte/ENEFER (Serviço "A" - Contrato PND/CN
n° 01/94-A) e Associação Nova Ferrovia (Serviço "B" - Contrato PND/CN n° 07/92), sendo, mediante a
Decisão n° 138/96-Plenário, aprovados os primeiro, segundo e terceiro estágios, consoante os termos da
referida IN-TCU n° 07/94.
Por esse motivo, apreciamos agora somente os quarto e quinto estágios do processo de
desestatização da Malha Paulista, uma vez que os contratos já celebrados com os consultores citados foram
aproveitados também nessa ferrovia.
Para proceder a avaliação econômico-financeira da mencionada Malha, o Conselho Nacional
de Desestatização autorizou a contratação de serviços complementares com os referidos consultores em
reunião realizada em 29.01.1998 (ROCND 01/98) - fls. 04/10. Esse procedimento, consoante justificativas
acostadas aos autos, decorreu do fato de os mesmos já terem se responsabilizado pelas avaliações efetuadas
nas demais Malhas da Rede Ferroviária.
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Com o intuito de melhor analisar a questão, determinei à 9' SECEX que procedesse a estudo
sobre a legalidade do procedimento.
Segundo ressaltou a instrução, os contratos correspondentes estipularam previsão quanto a
inclusão de serviços complementares. Outros aspectos, como objetos e prazos de vigência daqueles contratos,
também possibilitaram a realização dos serviços atinentes à desestatização da nova Malha. Ademais, as
despesas incorridas mantiveram-se dentro dos parâmetros contratualmente fixados e mesmo os editais
convocatórios que originaram as contratações incluíram disposições concernentes a serviços complementares
e, até, menção a eventual forma de pagamento.
Em face desses esclarecimentos, nada tenho a acrescer sobre a questão.
Quanto às avaliações procedidas pelos consultores, a Unidade Técnica, em um primeiro
momento, desenvolveu algumas simulações, com o intuito de verificar quais rubricas componentes do fluxo
de caixa, que poderiam, de alguma maneira, provocar variação a maior no preço da Malha, utilizando-se,
inclusive, de premissas da própria SECEX.
Embora essas simulações tenham apresentado valores superiores ao preço mínimo fixado, a
instrução enfatizou que "não foram observadas divergências ou incompatibilidades significativas, entre os
trabalhos desenvolvidos pelos consultores "A" e "B", que prejudiquem o preço mínimo fixado no Edital.
Ressalte-se, ainda, que essas simulações foram realizadas exclusivamente com dados e informações extraídos
dos relatórios dos consórcios, com os ajustes pertinentes, sem pretender indicar um outro preço mínimo para
a Malha Paulista, até por que os dados tomados nessas simulações, tanto de receitas, como de despesas e
de investimentos, apontam para um resultado máximo possível de ser atingido, isso numa projeção de 30
(trinta) anos".
Mesmo diante disso, para que não restasse qualquer dúvida quanto à adequabilidade do preço
mínimo aprovado para a Malha Paulista, determinei a realização de inspeção na empresa.
Na inspeção a equipe técnica colheu vários elementos que ensejaram concluir pela
plausibilidade dos valores projetados pelo Serviço "B" para as receitas, custos e despesas operacionais e
investimentos.
Contudo, o grupo colocou em relevo duas questões de primordial importância.
A primeira atinente aos investimentos projetados para FERRONORTE, que, sem sombra de
dúvida, adquiriu significância na definição do preço mínimo da Malha.
Consoante observado, as projeções dos consultores "A" e "B" apresentaram valores bastante
divergentes para os investimentos necessários ao atendimento de cláusula que obriga a Malha Paulista a efetuar
melhorias para a circulação dos trens da FERRONORTE nas vias de propriedade da empresa.
Após realizar estudo pormenorizado do contrato firmado entre a FEPASA e a FERRONORTE,
bem como os aditivos correspondentes, os analistas entenderam que a premissa adotada pelo Serviço "B",
usada na definição do preço mínimo, embora mais conservadora, mostrou-se mais apropriada para o caso
em questão, somente salientando que, caso a FERRONORTE concorde em não operar seus trens com a
capacidade de 30 t/eixo, reduzindo-a para 25 t/eixo, "ao invés de serem necessários investimentos da ordem
de R$ 215,9 milhões, seriam despendidos apenas os R$ 43,468 milhões, o que poderia ensejar ocorrência
de ágio significativo na outorga da Malha Paulista".
Embora assim entendendo, a Unidade Técnica é categórica em afirmar que as projeções
realizadas pelo Consultor "B" estão totalmente amparadas no contrato respectivo e seus aditivos. Portanto,
o preço mínimo fixado para o objeto da desestatização é aceitável.
A segunda questão diz respeito ao fato de ter sido incluída no âmbito da desestatização da
referida Malha a exploração, pelo concessionário, do modal rodoviário da ponte rodoferroviária sobre o Rio
Paraná, sem que, contudo, o preço mínimo fixado tenha sido alterado.
Esse problema levou a Unidade Técnica a representar a este Relator, sendo, então, em Sessão
de 21 outubro último, proferida a Decisão n° 734/98 — Plenário, que condicionou a inclusão da referida ponte
no escopo da desestatização da Malha Paulista, à adoção, pelo BNDES, de medidas imediatas no sentido de
cumprir as normas legais que regem a matéria (Lei n° 9.491/97).
Em atendimento, o BNDES publicou no D.O. U de 28.10.98, o Comunicado Relevante n°
08/98 tornando insubsistente todas as disposições relativas à exploração do modal rodoviário da ponte
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rodoferroviária sobre o Rio Paraná que haviam sido incluídas no edital de desestatização pelos Comunicados
Relevantes das 06 e 07/98.
Essa medida, no meu entendimento, satisfaz as determinações contidas na referida Decisão n°
734/98, uma vez que o objetivo maior foi alcançado, ou seja, o cumprimento da Lei, afastando possíveis
prejuízos ao Erário caso a ponte fizesse parte da desestatização, sem que o preço mínimo fosse alterado.
Outra questão levantada nos autos diz respeito ao descumprimento, por parte do BNDES, dos
prazos estipulados na IN-TCU n° 07/94 para o encaminhamento, a este Tribunal, dos documentos ali
previstos.
O leilão de desestatização da Malha Paulista estava inicialmente marcado para 09.09.1998,
sendo que o gestor somente remeteu os elementos relativos à avaliação econômico-financeira e à execução
do processo de desestatização em 07.08.1998 e 24.08.1998, quando o art. 3 0 da norma estipula os prazos de
60 e 45 dias antes da realização do leilão.
Esse motivo levou a instrução a sugerir a aplicação de multa ao responsável, com base no §
40 do art. 3 0 da mesma IN n° 07/94.
Com o intuito de se dar completo atendimento ao princípio da ampla defesa, determinei, antes,
que se realizasse audiência do responsável, somente que com fulcro no art. 58, VII, da Lei n° 8.443/92, .uma
vez que o BNDES reincidiu no descumprimento de determinação deste Tribunal.
Examinando as ponderações apresentadas pelo mesmo, a instrução entendeu que as razões
oferecidas não foram capazes de elidir a falha, por esse motivo propugnou a aplicação da sanção anteriormente
alvitrada, proposta essa não acatada pelo Senhor Secretário de Controle Externo.
Não posso deixar de concordar que o gestor não vem cumprindo os prazos estipulados em
norma interna desta Corte e as determinações efetuadas por este Colegiado em várias assentadas, como na
Decisão n° 138/96 (TC n° 022.881/96-1) e Decisão n° 232/96 (TC n° 003.322/96-3).
Esse procedimento do gestor, conforme ficou sobejamente demonstrado, inicialmente acarretou
sérias dificuldades no exame que a Unidade Técnica empreendeu no processo. Cabe salientar, inclusive, que,
por intermédio do encaminhamento de fls. 11/12, a 9a SECEX deu conhecimento a este Relator de seus
obstáculos.
O adiamento do leilão, no meu entendimento, não prejudica a proposição da instrução técnica.
Tenho plena convicção de que os atrasos sucessivos no encaminhamento de documentação pelo
BNDES realmente transtornam, em muito, as manifestações deste Tribunal nos processos de desestatização,
até mesmo impedem que os estudos e análises sejam efetuados com mais profundidade.
O Tribunal, como já dito, em reiteradas oportunidades vem determinando ao BNDES o
cumprimento dos prazos estipulados na IN n° 07/94 para a remessa dos processos de destatização. Acontece
que o gestor persiste na prática dos atrasos.
Segundo os termos do art. 18, VII, da Lei n° 9.491/97, compete ao gestor do Fundo 'Preparar
a documentação dos processos de desestatização, para a apreciação do Tribunal de Contas da União".Notese que para exercermos com segurança essa atribuição legal, faz-se absolutamente necessário que sejam
cumpridas as normas estipuladas por esta Casa.
Por todos esses motivos e considerando que, efetivamente, neste caso, ocorreu reincidência no
descumprimento de determinação do Tribunal, coloco-me de acordo com a sugestão da instrução técnica de
que se impute multa ao responsável, sem prejuízo de reiterar determinação ao BNDES no sentido de cumprir
os prazos da IN 07/94..
Finalmente, com respeito às demais proposições da Unidade Técnica, tenho como apropriado
realmente efetuarmos determinação ao gestor no sentido de que apresente o sumário dos estudos de avaliação
com um maior nível de detalhamento.
Quanto à sugestão atinente à autorização de realização de auditoria nas empresas em processo
de desestatização independentemente de inclusão no Plano de Auditoria, disposta no primeiro relatório da
Unidade Técnica, parece-me que não se materializa condição para seu acolhimento, porque possui o Relator
a faculdade de autorizar inspeções quando necessário, e também por se tratar de assunto relativo à sistemática
interna deste TCU, que mereceria maiores aprofundamentos.
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Ante todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão e o Acórdão que ora
submeto à deliberação deste Plenário.
'4-

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 04 de novembro de
1998.

GUIMARAES SOU
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 754/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo: TC n° 005.863/98-8 (c/ 8 volumes)
Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização. Rede Ferroviária Federal
S.A — Malha Paulista
Responsáveis: Paulo de Tarso Almeida Paiva (Presidente do CND) e André Pinheiro de Lara Resende
(Presidente do BNDES)
Entidades: Conselho Nacional de Desestatização (CND) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e considerando que a publicação do
Comunicado Relevante n° 08/98 atendeu aos objetivos da Decisão Plenária n° 734/98, proferida em Sessão
de 21.10.98, DECIDE:
8.1 - aprovar os quarto e quinto estágios definidos na IN-TCU n° 071/94, referentes ao processo de
desestatização da Malha Paulista da Rede Ferroviária Federal S.A;
8.2 - determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que:
8.2.1. cumpra rigorosamente os prazos de encaminhamento dos documentos relativos ao
acompanhamento das desestatizações, conforme previsto na IN-TCU n° 07/94; e
8.2.2. apresente, nos editais de desestatização, sumário dos estudos de avaliação com um maior grau de
detalhamento.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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), Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HO RO SANTOS
Presidente

O GUIMARÃES SO TO
Ministro-Relator
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Processo: TC n° 005.863/98-8 (c/ 10 volumes)
Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização. Rede Ferroviária Federal
S.A — Malha Paulista
Responsáveis: Paulo de Tarso Almeida Paiva (Presidente do CND) e André Pinheiro de Lara Resende
(Presidente do BNDES)
Entidades: Conselho Nacional de Desestatização (CND) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 95 SECEX
Acórdão:
Visto, relatado e discutido este processo de acompanhamento da desestatização da Malha
Paulista da Rede Ferroviária Federal S.A, referente aos quarto e quinto estágios previstos na IN-TCU n°
07/94;
Considerando que o leilão da Malha Paulista estava inicialmente marcado para o dia
09.09.1998;
Considerando que a documentação correspondente aos quarto e quinto estágios somente deu
entrada neste Tribunal em 07.08.1998 e 24.08.1998;
Considerando que a prática de atraso no envio de documentação pelo BNDES vem ocorrendo
com freqüência, a exemplo de processos anteriormente analisados por este Tribunal (TC n° 022.881/96-1 e
TC n° 003.322/96-3);
Considerando os termos do art. 18, inciso VIII, da Lei n° 9.491/97;
Considerando que a IN TCU n° 07/94 estipula, em seu art. 3 0 , § 2°, H e III que o gestor deverá
encaminhar ao Tribunal os documentos integrantes do quarto estágio 60 (sessenta) dias, no mínimo, antes da
realização do leilão de alienação, e os do quinto estágio 45 (quarenta e cinco) dias, no mínimo, antes da
realização do leilão de alienação, exceto o edital de alienação de ações;
Considerando que o adiamento do leilão de desestatização da Malha Paulista não elide a não
observância dos prazos pelo BNDES;
Considerando as determinações formuladas por este Colegiado mediante as Decisões n's
138/96 e 232/96;
Considerando a reincidência do Gestor no descumprimento de determinação deste Tribunal;
Considerando o parecer emitido pela 3 a Divisão Técnica da 9' SECEX;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com
fundamento no art. 1°, inciso IX, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1 - aplicar ao Senhor André Pinheiro de Lara Resende, Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei n° 8.443/92
c/c art. 220, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove perante o Tribunal, nos
termos do art. 165, inciso II, "a", do RUTCU, o recolhimento da divida aos cofres do Tesouro Nacional, com
recursos próprios, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir do dia seguinte ao do
término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; e
8.2 - autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da mencionada Lei n° 8.443/92, a cobrança
judicial da divida, caso não atendida a notificação.
Ata n° 44/98 - Plenário
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04/11/1998 - Ordinária
Data da Sessão:
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), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministro-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
11.2. Ministros com votos vencidos: Adhemar Paladini Ghisi e José Antonio Barreto de Macedo

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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GRUPO II- CLASSE V — PLENÁRIO
TC-675.217/97-0
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão/SE EAFSC (Autarquia Federal)
Vineulação: Ministério da Educação e do Desporto
Responsável: Cláudia Maria Lima Dantas
Ementa: Relatório de Auditoria nas áreas de convênios, licitações
e contratos. Audiência. Justificativas elidem parcialmente as
irregularidades constatadas. Determinações. Acompanhamento das
determinações. Encaminhamento de cópias. Juntada do processo às
contas da Entidade de 1997.

Trata-se de Relatório de Auditoria realizada na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão SE, nas áreas de convênios, licitações e contratos, no período de 1°.12.96 a 26.09.97.
As atividades foram desenvolvidas nas dependências da Escola, com verificação in loco
abrangendo a única Tomada de Preços, cerca de 40% das licitações na modalidade Convite e 10% das
dispensas e inexigibilidades ocorridas no período. Para os convênios, uma vez que não houveram termos
firmados no ano de 1997, a amostra abrangeu o ano de 1996, no total de 4 (quatro) Convênios: dois
firmados com a Cooperativa de Escola dos Alunos e dois celebrados com a Secretaria de Educação Média
e Tecnológica (SEMTEC/MEC).
Foi adotado o princípio da materialidade para colheita das amostras.
Durante o trabalho, as impropriedades encontradas nos documentos analisados referiam-se a
procedimentos antieconômicos ou ilegítimos (fl. 14). Outras ocorrências foram observadas, em relação à
infração à Lei n° 8.666/93, porém objetos de falhas formais, como: ausência de diagnóstico de
contratação, estimativa de custos, pesquisa de preços, parecer jurídico, nota de empenho devidamente
especificada e descrição relativa do objeto de dispensa; prazo de vigência do contrato remetido à Lei;
descumprimento do prazo de publicação do contrato; comparecimento de apenas 2 (dois) licitantes na
modalidade Convite; dispensa de licitação por emergência resultante de fatos previsíveis e
enquadramento errôneo da dispensa de licitação (fl. 14/15).
Com isso, a equipe de auditoria propôs, preliminarmente, a audiência da Diretora da EFASC e
do Secretário da SEMTEC/MEC com relação aos seguintes fatos, no que recebeu a anuência superior (fls.
15/17):
"a) Sra. CLÁUDIA MARIA LIMA DANTAS:
preços onerosos dos serviços de lanternagem (R$ 4.400,00), reforma das poltronas (R$
2.200,00) e pintura geral (R$ 9.280,00) e da troca da tampa traseira do motor (R$ 1.454,62) na
execução da despesa objeto do Empenho 97NE00155, sem haver justificativa dos preços (art. 26,
parágrafo único, inc. III, da Lei n° 8.666/93) nem quaisquer pesquisas de mercado consignadas no
processo de dispensa licitatória (art. 6° do Decreto n° 449/92) (itens 3.5.2 e 3.5.3);
reforma precária no Galpão Aviário n° 3 no tocante aos itens elevações e cobertura da planilha
orçamentária, resultando serviços incompletos e de qualidade duvidosa de madeiramento,
principalmente, e reboco, sendo esse galpão o mais oneroso dos três reformados (R$ 7.430,32) e
aquele que apresentou pior qualidade dos serviços (item 4.2.2-a);
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utilização de material, na reforma das casas, não resistente às intempéries biológicas da região
(não resistente à ação do cupim), resultando em janelas já afetadas pela ação dos cupins (item 4.2.2-b);
falta do item relativo a portas de alumínio para armários nas salas de Biologia (8,0 m 2) e
Química (16,0 m2 ) do Pavilhão do laboratório de Ciências, no valor total de R$ 2.395,20 (item 3.4.1d);
preço do item relativo à recuperação de azulejos nas salas de autoclavagem e estufa, no valor
unitário de R$ 38,73/ m 2 , muito superior ao preço da colocação dos azulejos novos nas demais
dependências do prédio (R$ 16,40/ m 2) (item 3.4.1-e);
alteração do preço cotado pela licitante Antônio Prudente & Irmão Ltda para o produto relativo
ao item de número 23 da proposta de preços (farinha de trigo especial - embalagem de 50kg) no valor
unitário de R$0,66 (preço irrisório e incompatível com o mercado) para R$ 33,00, após a adjudicação
do mesmo à referida empresa, conforme consta da Nota de Empenho n° 97NE00176, infringindo o § 30
do art. 44 da Lei n° 8.666/93 e resultando na desistência da compra de vários produtos licitados e
conseqüentemente em alteração significativa do objeto da licitação, o que ocasionou assim, a não
observância dos princípios básicos da licitação, no que diz respeito à igualdade e à vinculação ao
instrumento convocatório, preconizados no art. 3 0 , `capue, da mesma lei (item 3.6.1-b);
aquisição do produto referente ao item de número 36 da proposta de preços (flocos de milho),
no valor de R$ 540,00 (Nota de Empenho n° 97NE00176), sendo que o mesmo não foi aprovado pela
nutricionista da Escola, conforme resultado da análise de amostra do referido produto constante da ata
de recebimento das propostas (item 3.6.I-c);
falta de cumprimento mais efetivo das determinações 8.1.2 d e e, com poucas providências e
medidas adotadas, como a simples elaboração de fichas de controle dos semoventes sem o
preenchimento e acompanhamento das mesmas (item 5.4);
b) Sr. ÁTILA FREITAS DE LIRA
b.1) providências porventura adotadas para o cumprimento da determinação 8.1.3 da Decisão TCU n° 322/96 - 2' Câmara (publicada no DOU de 24.09.96) (item 4.4.4)."
Encaminhados os autos ao Ministro-Substituto, foi autorizada a audiência da Diretora da
EFASC e do Secretário da SEMTEC/MEC pelos fatos constatados (fls. 19/22).
Os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas (fls. 24/219) que foram analisadas
pela SECEX/SE (fls. 220/228).
Quanto à resposta do Secretário da SEMTEC/MEC (fls. 24/46), a respeito da falta de
cumprimento da determinação contida no item 8.1.3 da Decisão n° 322/96 - r Câmara, foi considerado
sanado o questionamento levantado pelo presente Relatório, pois a padronização requerida fora adotada
antes mesmo da deliberação desta Casa, em dois termos: Convênio de Cooperação Técnico-pedagógica e
Contrato para Operacionalizar a Comercialização da Produção Excedente.
A resposta à audiência da Diretora-Geral da EAFSC foi a seguinte:
"a) preços onerosos na recuperação de ônibus escolar, sem justificativa para tanto: a Escola alegou
que houve licitação, porém apenas uma firma compareceu; uma vez havendo urgência, devido ao
início do ano escolar, não houve repetição do certame. O parecer jurídico alertou para a escassez de
licitantes desse serviço, cadastradas no SICAF. Sendo a firma representante do fabricante, a Escola
ficou tranqüila quanto à qualidade do serviço.
O Analista entendeu que as razões justificaram as falhas até certo ponto, pois a urgência alegada
deveu-se a falta de planejamento, a exemplo de outras licitações examinadas.
b) serviços incompletos e de qualidade duvidosa na reforma do Galpão Aviário n° 3: a Escola
informou que o tema já havia sido tratado em diligência e os serviços foram fiscalizados, recebidos e
atestados por comissão composta por servidores da Unidade.
As justificativas nada acrescentaram para a melhoria do serviço questionado. Foi observado na
planilha de preços do contrato o remanejamento informal de diversos itens, o que ocasionou a falta de
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execução de outros serviços ou itens. O Analista impõe que devem ser tomadas providências para que
sejam cumpridas as disposições da planilha constante do Contrato n° 6/96 e da Lei n° 8.666/93.
material de baixa qualidade utilizado na reforma das casas: a Escola discorda do questionamento,
pois os serviços foram precedidos de laudo da Defesa Civil e fiscalizados.
Na análise, é apontado que algumas janelas apresentavam desgaste devido à ação dos cupins, o que
determina a má qualidade do material empregado na reforma.
ausência das portas de alumínio para armários nos laboratórios de Biologia e Química: não houve
justificativa.
O Analista presumiu o reconhecimento da irregularidade, uma vez que a responsável foi omissa.
preço de recuperação de azulejo mais alto que o preço da colocação de azulejos novos: foi
informado que o preço de recuperação abrangeu a retirada das peças danificadas e a colocação de
novas unidades, por isso a diferenciação do preço.
A justificativa foi aceita, mesmo com a desproporcionalidade de preços dos serviços.
O alteração do preço unitário cotado do produto farinha de trigo para o preço discriminado na Nota
de Empenho, resultando em desistência de compra de outros produtos licitados e, conseqüentemente,
na alteração do objeto licitado: foi informado que não houve alteração no preço, apenas uma forma
diferente de apresentação da proposta.
O Analista evidenciou o erro na especificação da unidade, resultando em cálculo equivocado do
preço global do item, fato que impossibilitou a compra de outros produtos licitados e a alteração do
objeto da licitação. Ressaltou a necessidade de se proceder à conferência das propostas, à especificação
correta das unidades de cada item licitado, de maneira a não comprometer a execução do objeto
licitado.
aquisição de produtos (flocos de milho) não aprovado pela nutricionista da Escola: a firma
vencedora foi a única que cotou o item, tendo apresentado nova amostra quando da efetivação da
compra.
Foi observado que a justificativa carece de comprovação.
adoção de providências pouco significativas em relação às determinações 8.1.2. d e e da Decisão
TCU - n° 322/96, 2' Câmara: a Escola informou que as fichas estão sendo devidamente preenchidas e
acompanhadas pelo setor competente.
A justificativa ficou prejudicada, pois foi verificado, durante a auditoria, que o cumprimento era
parcial, ensejando, assim, acompanhamento em próxima inspeção ou auditoria, bem como
determinação ao Controle Interno para que atente para este fato ao auditar as contas anuais da
Entidade".
O informante concluiu que a justificativa do Secretário da SEMTEC/MEC supriu a
impropriedade questionada. Mas as razões apresentadas pela gestora da EFASC sanaram parcialmente as
irregularidades apontadas.
À vista do exposto, propôs o Analista que este Tribunal (fls. 224/227):
"a) determine à responsável Cláudia Maria Lima Dantas, gestora da Escola Agrotécnica Federal de
São Cristóvão, para, no prazo de 30 dias, providenciar, junto à firma CST - Construções e Serviços
Técnicos Ltda:
a execução dos itens da planilha do Contrato n° 12/96 (e Termo Aditivo n° 1/97) relativos a
portas de alumínio para armários nas salas de Biologia (8 m 2) e Química (16 m 2) do Pavilhão de
Laboratório de Ciências, serviço inexecutado e não justificado na audiência promovida pelo OficioSECEX/SE n° 297/97, ou a devolução do valor correspondente (R$ 2.395,20), acrescido dos encargos
legais, como forma de cumprir o disposto no art. 66 da Lei n° 8.666/93 e o que reza a planilha do
Contrato;
a reforma do terceiro aviário em condições pelo menos idênticas às dos outros dois galpões
aviários reformados pelo Contrato n° 6/96, observando-se a necessária qualidade e quantidade de
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material a empregar, de acordo com a planilha de preços do mencionado contrato e como forma de
executar fielmente o avençado e as disposições do art. 66 da Lei n° 8.666/93;
aplique à mesma responsável, gestora da EAFSC, a multa prevista no inc. III do art. 58 c/c o
parágrafo único do art. 43 da Lei Orgânica e § 2° do art. 194 e inc. III do art. 220 do Regimento
Interno, pelos fatos antieconômicos relativos a ausência das portas de alumínio, reforma precária do
aviário e material de baixa qualidade empregado na reforma das casas (descritos nos itens a.2, a.3 e
a.4, do parágrafo quinto deste Relatório);
determine, ainda, à responsável:
programar as compras, serviços e licitações para serem realizadas em época oportuna,
tempestivamente às necessidades da Escola e ao atendimento das exigências legais, de forma a evitar a
rotineira alegação da urgência/emergência para justificar dispensas do processo licitatório ou da
repetição do certame;
estudar alternativas para aumentar a durabilidade, resistência e relação custo-beneficio do
material empregado na construção dos telhados e esquadrias, evitando inclusive o desgaste prematuro,
pela ação de cupins, comuns na região, observado em novas janelas das casas recém-reformadas pelo
Contrato n° 6/96;
atentar para a correta especificação dos itens a serem licitados, também quanto à sua unidade
de medida, para evitar alterações (diferenças de quantidade, exclusão de itens) do objeto licitado após
a homologação do certame respectivo, como forma de cumprir o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, preconizado no art. 3° da Lei n° 8.666/93 (Convite n° 8/97, NE00176);
fazer anexar documentação comprobatória dos fatos alegados nas razões de justificativa
apresentadas em audiência, citação ou quaisquer diligências oriundas desta Corte;
fazer constar dos processos licitatórios diagnóstico das necessidades de contratação, estimativa
de custos e pesquisa de preços, cumprindo as disposições do art. 7°, § 2°, inc. II, art. 15, § 7°, inc. II,
art. 26, parágrafo único, inc. III, todos da Lei n° 8.666/93 e art. 6° do Decreto n° 449/92 (TP n° 1/96,
Convite n° 20/96, Convite n° 3/97, Convite n° 12-A197, 97NE00201);
observar os prazos legais previstos para a publicação do instrumento convocatório (TP n° 1/96)
e para publicação da dispensa de licitação (Contrato n° 6/96), de acordo com o disposto nos arts. 21, §
2°, inciso III, e 26 da Lei n° 8.666/96 (TP n° 1/96);
fazer constar, dos despachos e pareceres da CPL quer examinam recursos e solicitações
apresentadas por licitantes, a respectiva fundamentação legal/regulamentar para o acatamento ou
rejeição do pedido (na TP 1/96 houve dois recursos e um pedido de retirada da proposta);
orientar sua comissão de licitação a, doravante, observar estritamente o disposto no § 6° do art.
43 da Lei n° 8.666/93, evitando aceitação de desistências injustificadas, como no caso da TP 1/96,
quando não foram observadas, nas alegações da firma desistente, fatos supervenientes, mas fatos
perfeitamente previsíveis;
observar o disposto nos §§ 3° e 7° da Lei n° 8.666/93, Decisão n° 274/94-TCU-Plenário e
Acórdão n° 159/95-TCU-Plenário, relativamente ao número mínimo de licitantes nos convites
(Convite 18/96, Convite n° 8/97);
observar o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 57 da Lei n° 8.666/93, atentando para a definição dos
prazos de contratação desde a licitação e, assim, para a adequação da modalidade licitatória escolhida
(Convite n° 18/96);
observar as disposições do art. 26 da Lei n° 8.666/93 quando das dispensas de processo
licitatório (Convite 20/96);
justificar, doravante, nos processos licitatórios, o não atendimento do parecer jurídico sobre
;
atos e procedimentos às respectivas licitações (Convite n° 20/96, Convite n° 12-A/97) A
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observar os arts. 54, §2°, 55, inc. XI, e 62, §2°, da Lei n° 8.666/93, no que se refere ao
cumprimento do princípio da vinculação ao ato que autoriza a compra e dispensa de licitação (Convite
n° 20/96);
observar as restrições dispostas no art. 57, § 2°, art. 65, caput, e art. 24, inc. IV, da Lei n°
8.666/93, nos aditamentos contratuais realizados pela Escola, abstendo-se da prática de aditivar
contratos sem justificativa legal expressa e consignada no processo pertinente (Termos Aditivos aos
Contratos n° 12/96 e n° 6/96);
zelar pelo efetivo controle e acompanhamento dos contratos, utilizando-se inclusive das
planilhas de medição quando se tratar de obras e serviços de reforma (Contratos n° 12/96 e n° 6/96),
atentar para o correto enquadramento das dispensas de licitação (Convite n° 20/96,
97NE00086 e 97NE00201);
observar o disposto nos inc. I, II e III do § 2° do art. 7° c/c § 9 0 do mesmo artigo da Lei n°
8.666/93, nos processos para contratação de obras e serviços de engenharia, bem como o disposto no §
2° do art. 62 da mesma Lei (97NE00223, 97NE00226);
observar o disposto no §1° do art. 13 da Lei n° 8.666/93, quando houver contratação de
serviço técnico especializado (97NE00282);
c. 19) na formalização de termos de convênio, observar as disposições legais pertinentes da Lei n°
8.666/93 (art. 116), no que couber, e na IN-STN n° 1/97, quando aplicável (Convênio n° 1/96);
aperfeiçoar o cumprimento das determinações 8.1.2-d/e da Decisão n° 322/96-TCU-2a
Câmara, comunicadas pelo Oficio n° 307/96;
comunicar à DFC/SE, no prazo de trinta dias, o cumprimento das determinações a.I e a.2
retro;
comunicar à SECEX/SE, no prazo de trinta dias, as medidas implementadas e a serem
implementadas para o cumprimento das determinações retro;
d) determine à Delegacia Federal de Controle em Sergipe - DFC/SE:
acompanhar a implementação das providências objeto das determinações a. 1 e a.2
retromencionadas, agindo de acordo com as disposições do art. 8° da Lei n° 8.666/93, caso seja
verificado seu descumprimento pela gestora da EAFSC, e comunicando a SECEX/SE a respeito dos
fato;
observar, inclusive quando do exame das contas anuais e auditoria de gestão na EAFSC, a
efetividade da implementação de medidas pela Escola, visando ao atendimento das determinações
8.1.2-d/e da Decisão n° 322/96-TCU-2a Câmara e c.20) retro, fazendo menção no processo de contas e
comunicando a SECEX/SE a respeito;
e) determine à SECEX/SE:
comunicar à DFC/SE e à Diretora-Geral da EAFSC sobre a decisão deste Tribunal no processo,
enviando-lhes cópia do relatório da auditoria realizada em 1996 na Entidade, uma vez que não foi
encontrado cópia do Relatório de Auditoria anterior e como subsídio ao cumprimento das
determinações descritas nos subitens c.20 e d.2 retro;
acompanhar o cumprimento das determinações acima, verificando, para efeito desse
acompanhamento e das análises sugeridas no item 1.2 retro, a oportunidade de se propor a inclusão da
EAFSC no(s) próximo (s) plano (s) semestral (is) de auditoria desta Corte,
juntar o presente processo às contas da EAFSC relativas ao exercício de 1997, conforme prevê
o art. 194, §§ 1° e 2°, do Regimento Interno".
A Diretora da ia DT e o Secretário-Substituto da SECEX/SE endossaram as proposições
12.
apresentadas(fl. 228/229).
É o Relatório.
(11.1
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VOTO

A presente auditoria foi designada pela Portaria SECEX/SE n° 44, de 17 de setembro de 1997,
tendo sido realizada nas dependências da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão - EFASC/SE, no
período de 22 a 26.09.97, abrangendo a área de convênios, licitações e contratos.
Verifica-se que a Entidade carece de entendimento da Lei n° 8.666/93, tal a quantidade de falhas
detectadas durante os trabalhos de auditoria. Nesse caso, deve ser determinada a rigorosa observação aos
dispositivos disciplinadores da legislação referente a licitações e contratos.
Quanto a argumentação de urgência ou emergência, concordo com a Unidade Técnica que a
falta de planejamento leva a realização de licitações que podem resultar em desvantagem para a
Administração, devendo os fatos serem objeto de planejamento da Escola.
No caso da falta de colocação das portas de alumínio nas salas de Biologia e Química, a gestora
tem que exigir a execução, pois faz parte da planilha de custo do contrato pertinente. Da mesma forma, a
reforma do aviário deve obedecer a qualidade e quantidade de material discriminado na planilha do
respectivo contrato. As duas situações, caso não cumpridas, ensejam dano ao Erário e a possibilidade de
instauração de Tomada de Contas Especial.
No que se refere ao cumprimento parcial da Decisão n° 322/96-TCU-2a Câmara, a Delegacia
Federal de Controle/SE e a SECEX acompanharão a efetividade das medidas determinadas pela
mencionada deliberação.
A multa proposta pela Unidade Técnica pelos fatos danosos deixo de aplicar, uma vez que a
juntada do presente processo às contas anuais de 1997, para análise em conjunto e em confronto,
permitirá que sejam analisados os fatos aqui levantados, possibilitando a apenação da responsável. Além
do mais, caso não atendidas as determinações de regularização dos fatos, a instauração de Tomada de
Contas Especial e o conseqüente julgamento de mérito suprirão a ausência de pena do presente processo.
Assim, acolhendo parcialmente a proposta da Unidade Técnica, VOTO para que o Tribunal
adote a deliberação que submeto ao Colegiado.

~>'

TCU, Sala das Sessões, em 04 de novembro de 1998

VALMIR C AMPELO
Ministro-Relator
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1. Processo n° TC-675.217/97-0
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3. Responsável: Cláudia Maria Lima Dantas
4. Entidade: Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão - EFASC - SE
Vinculação: Ministério da Educação de do Desporto
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/SE
8. Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à responsável Cláudia Maria Lima Dantas, gestora da Escola Agrotécnica Federal de
São Cristóvão:
8.1.1 providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, junto à firma CST - Construções e Serviços Técnicos
Ltda:
a execução da planilha do Contrato n° 12/96 (e Termo Aditivo n° 1/97) referente a colocação das
portas de alumínio nas salas de Biologia e Química do Pavilhão do Laboratório de Ciências;
a reforma do terceiro aviário em condições, no mínimo, idênticas aos outros dois galpões aviários
reformados pelo Contrato n° 6/96, em relação à qualidade e quantidade de material a ser empregado, de
acordo com a planilha de preços do mencionado contrato;
8.1.2 observar rigorosamente os dispositivos da Lei n° 8.666/93 nas licitações e contratos procedidos
pela EFASC/SE, bem como exigir dos contratados o fiel cumprimento das cláusulas avençadas;
8.1.3 evitar certames em situações de urgência ou emergência, fato que pode implicar situação
desvantajosa para a Administração;
8.1.4 aperfeiçoar o cumprimento da determinação contida na Decisão n° 322/96 - TCU - 2a Câmara, a
respeito da implantação de plano de controle para os bens semoventes, incluídos os destinados a corte e
postura, e à reavaliação desses ativos na Escola (item 8.1.2-d) e regularização das relações da Cooperativa
com a Escola, passando essa pelo controle dos bens a ela destinados, contabilização das receitas e
despesas e a regulamentação do uso de verbas oriundas dessa relação (item 8.1.2-e);
8.2. determinar ao Representante da Secretaria Federal de Controle na Delegacia do Ministério da
Fazenda em Sergipe que: acompanhe a determinação constante do item 8.1.1 desta deliberação, adotando,
se for o caso, as providências estabelecidas no art. 8° da Lei n° 8.443/92, bem como observar, no exame
das contas anuais e auditoria de gestão da EFASC, a efetividade da implementação dessas medidas,
comunicando a SECEX/SE a respeito dos fatos;
8.3. determinar à SECEX/SE o acompanhamento das determinações contidas nos itens 8.1 e 8.2 desta
deliberação, verificando a oportunidade de se propor a inclusão da EFASC/SE em futuro plano semestral
de auditoria desta Corte;
8.4. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a acompanham, e do Relatório de
Auditoria realizada em 1996 na Entidade, ao Representante da Secretaria Federal de Controle na
Delegacia do Ministério da Fazenda em Sergipe e à Diretora-Geral da Escola Agrotécnica Federal de São
Cristóvão - EAFSC/SE;
8.5. de acordo com o art. 194, § 1°, do Regimento Interno do TCU, juntar o presente processo às
contas da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão - EAFSC/SE, relativas ao exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 44/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/11/1998 - Ordinária.
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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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator
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TC-004.597/96-6
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Telecomunicações de Minas Gerais S.A. – Telemig
INTERESSADA: Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda.
EMENTA: Representação formulada por licitante, nos termos do art.
113, § 1°, da Lei n° 8.666/93. Audiências. Verificação de falhas
formais, que, no entanto, não comprometeram a legalidade do
procedimento. Conhecimento. Procedência em parte. Comunicações.
Juntada do processo às contas anuais respectivas.
Trata-se de representação formulada a este Tribunal, nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93, pela Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda. dando conhecimento do recurso no qual solicitou a
impugnação do edital de Concorrência Telemig CO.ASU-31/794/96, promovida pela Telecomunicações
de Minas Gerais S.A. – Telemig com vistas à contratação de serviços de impressão a laser de notas fiscais
faturas de serviço de telecomunicações (fls. 01/08).
Em síntese, alega aquela empresa que no referido edital foi exigida da empresa licitante a
apresentação de declaração de capacidade técnica de outra empresa, localizada na Grande Belo Horizonte,
que daria continuidade aos serviços caso houvesse a impossibilidade de impressão com seus recursos
0
próprios, o que estaria em desacordo com o § 5 do art. 30 da Lei n° 8.666/93.
Promovida a audiência requerida pelo Ministério Público (fl. 120), justificou a Telemig
que (fls. 124/125):
a existência de uma segunda empresa para dar continuidade à impressão dos
documentos é de fundamental importância, dadas as graves conseqüências advindas da falta de impressão
das contas telefônicas em tempo hábil e os reflexos diretos em seu fluxo de caixa; e
a exigência desta outra empresa — e mesmo da licitante vencedora, dada a imprecisão
do Edital — estar localizada na Grande Belo Horizonte deve-se às mesmas razões expostas no item
anterior.
Na instrução às fls. 126/129, a Secex/MG considera que:
a necessidade de dispor de outra empresa para realizar os serviços (empresa back-up) é
não apenas comum em serviços desta natureza, mas também necessária, por envolver aspectos de
segurança, valores elevados e prazos exíguos; e
a exigência de proximidade do licitante à Telemig, em face dos argumentos e
informações apresentados nos autos, em especial o parecer do Ministério Público às fls. 113/116, não está
em desacordo com a Lei n° 8.666/93.
Observa, entretanto, que o Edital da licitação foi mal redigido. Por fim propõe aquela
Unidade Técnica:
conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade,
considerando-a procedente em parte;
determinar à Telemig que evite incluir, em editais de licitação, dispositivos que possam
ocasionar interpretações divergentes, como as constantes do edital em comento;
comunicar à interessada a decisão que for adotada; e
determinar ajuntada dos autos às contas da Telemig, exercício de 1996.
Em atendimento ao pedido deste Relator, considerando a sua anterior intervenção no
processo, o Ministério Público manifesta-se de acordo com a Secex/MG, exceto quanto à alínea b, tendo
em vista a recente privatização do Sistema Telebrás.
É o Relatório.
1
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VOTO

A representação em exame pode ser conhecida pelo Tribunal, porquanto foi
adequadamente formulada por licitante, nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93. Quanto ao
mérito, assiste razão à Unidade Técnica e ao Ministério Público ao considerarem que não restou
caracterizado no Edital da Concorrência Telemig CO.ASU-31/794/96 o descumprimento do § 5° do art.
30 da Lei n° 8.666/93, uma vez que, pelos mesmos motivos que levaram à conclusão de que a empresa
contratada deveria localizar-se na Grande Belo Horizonte, também a assim denominada "empresa backup" precisaria preencher tal condição. Por fim, é oportuna a observação do Ministério Público no sentido
de não ser feita a determinação à Telemig, à vista da privatização do Sistema Telebrás.
Dessa forma, acolho os pareceres, com a ressalva feita pelo Ministério Público, e VOTO
por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 1998

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo TC n° 004.597/96-6
Representação

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

O Ministério Público, em seu último pronunciamento nos autos, representado pelo
Subprocurador-Geral LUCAS ROCHA FURTADO, já externou seu entendimento a respeito dos aspectos
jurídicos concernentes aos pontos questionados nesta representação. Naquela oportunidade, questionou-se
a exigência, no ato convocatório (subitem 3.1.4.3), de declaração de capacidade técnica vinculada à
localidade, por ferir o princípio da isonomia que deve nortear os procedimentos licitatórios, na medida em
que restringia a competitividade.
Por essa razão, foi proposta a audiência do responsável para apresentar justificativas, a qual foi
autorizada mediante o Despacho de fl. 119 e efetuada por meio do expediente de fl. 120.
Em resposta, o presidente da TELEMIG esclarece, entre outras justificativas, que este
procedimento é uma prática comercial adotada entre prestadoras deste ramo de atividade. Alega que
dispor de uma empresa alternativa ("back-up") mostra-se de fundamental importância para garantir o
atendimento pleno do objeto licitado e prevenir possíveis e significativos prejuízos à contratante, além de
preservar a prestação dos serviços públicos ofertados à sociedade.
Verifica-se, portanto, à luz dos novos elementos trazidos aos autos, assim como dos
pronunciamentos da Unidade Técnica às fls. 126/131, que a impugnação do subitem 3.1.4.3 do edital de
licitação decorreu da redação obscura daquela cláusula. Esclarecida essa questão, após a audiência do
responsável, entendemos que não restou caracterizado o descumprimento do § 5 0 do art. 30 da Lei n°
8.666/93, uma vez que, pelos mesmos motivos que levaram à conclusão de que a empresa contratada
deveria localizar-se na Grande Belo Horizonte, também a empresa chamada "back-up" precisaria possuir
instalações na referida região.
Diante do exposto, este Representante do Ministério Público manifesta-se em conformidade
5
com a solução sugerida pela Unidade Técnica, nos termos da conclusão de fl. 130, exceto no que tange à
determinação de que trata a alínea b, ante o advento da privatização das empresas integrantes do Sistema
TELEBRÁS, em recente leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 29/07/98, que torna
despicienda a providência em questão, por ser inócua do ponto de vista do controle externo.
Ministério Público, em 30 de setembro de 1998
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1. Processo n° TC-004.597/96-6
,Dei
2. Classe de Assunto: VII — Representação.
Interessada: Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda.
Entidade: Telecomunicações de Minas Gerais S.A. — Telemig.
Vinculação: Ministério das Comunicações.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/MG.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 10 ,
da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no art. 194, inciso II, do
Regimento Interno e no art. 37A, inciso VII e § 1 0 , da Resolução TCU n° 77/96, com a redação da
Resolução TCU n° 110/98, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, em parte, por ter
sido comprovada a ocorrência de falha formal que, no entanto, não invalidou o procedimento licitatório
questionado nestes autos;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda.; e
8.3. determinar a juntada destes autos à Prestação de Contas da Telemig, exercício de 1996, para
exame em conjunto e em confronto (TC-375.197/97-4).
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÃTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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TC-575.188/96-0
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
Interessado: Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior, Procurador da República
Ementa: Pedido de informação. Legitimidade do requerente amparada pelo
art. 30 da Resolução TCU n° 36/95. Matéria ainda pendente de deliberação.
Deferimento.

Trata-se de pedido formulado pelo Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior, Procurador da República,
solicitando informações quanto ao andamento do processo de tomada de contas especial de
responsabilidade do Sr Isaías de Souza Maciel.
Em instrução lançada à fl.81, a unidade técnica propugna por que o Tribunal defira o
requerimento formulado, conforme minuta de expediente de fl. 82, informando ao interessado de que o
Tribunal ainda não se pronunciou de forma definitiva acerca desta matéria.
É o Relatório
VOTO
Inicialmente releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o presente feito, razão pela qual
importa submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a Decisão n° 110/98-TCUPlenário, que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito de processos de competência
do Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por esta Corte, somente poderão ser
deferidos pelo Plenário
Quanto ao especifico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos órgãos do Ministério Público Federal para
requerer informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal
Dessa forma, acolho o parecer da SECEX/RJ, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1998.

SARAIVA
istro-Relator
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Processo n° TC-575.188/96-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Flávio Paixão de Moura Júnior
Órgão: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95;
8.2 — determinar à SECEX/RJ que informe ao solicitante que este feito ainda não foi apreciado por
este Tribunal, e que tão logo ocorra o julgamento do referido processo, ser-lhe-á remetida cópia da
Decisão que vier a ser adotada.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Presidente

SA ' IVA
stro-R lator

— 203 —

a AlGiciscijel

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva
eelAiS C

)

44 es

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-475.167/98-8
Natureza: Solicitação
Órgão: Ministério Público da Paraíba
Interessada: Dra Vasti Cléa Marinho Costa Lopes
Ementa: Pedido de informação. Legitimidade da requerente amparada pelo
art. 30 da Resolução TCU n° 36/95. Matéria ainda pendente de deliberação.
Deferimento.

Trata-se de pedido formulado pela D? Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Curadora do Patrimônio
Público, solicitando a esta Corte que, tão logo se ultime este processo, seja dado ciência àquele órgão da
Decisão que vier a ser dotada.
Em instrução lançada à fl. 59, a unidade técnica propugna por que o Tribunal defira o
requerimento formulado, informando a interessada de que o Tribunal ainda não se pronunciou de forma
definitiva acerca desta matéria
É o Relatório
VOTO
Inicialmente releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o presente feito, razão pela qual
importa submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a Decisão n° 110/98-TCUPlenário, que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito de processos de competência
do Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por esta Corte, somente poderão ser
deferidos pelo Plenário
Quanto ao específico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos órgãos da Policia Federal para requerer
informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal
Dessa forma, acolho o parecer da SECEX/PB, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 04 de novembro de 1998

SARAIV
istro-Relator
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75 8/98-TCU- Plenário

Processo n° TC-475.167/98-8
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessada: Dr' Vasti Cléa Marinho Costa Lopes
Órgão: Ministério Público da Paraíba
Relator: Ministro liam Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PB
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95; e
8.2 — determinar à SECEX/PB que informe à solicitante que este feito ainda não foi apreciado por
este Tribunal, e que tão logo ocorra o julgamento do referido processo, ser-lhe-á remetida cópia da
Decisão que vier a ser adotada.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Presidente
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 700.355/97-9
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia Docas do Estado de São Paulo-CODESP
INTERESSADO: Joaquim Carlos Dei Bosco Amaral
EMENTA: Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em
contrato de seguro celebrado pela CODESP. Conhecimento. Perda do
objeto da representação em razão de Decisão proferida pelo Tribunal
sobre o assunto. Ciência ao interessado e à CODESP da Decisão,
acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam. Arquivamento
do processo.

Trata-se de representação formulada pelo Sr. Joaquim Carlos Del Bosco Amaral contra
possíveis irregularidades ocorridas em contrato firmado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo,
relativo ao seguro patrimonial do Porto de Santos, quando a entidade teria renovado o referido contrato
sem o necessário procedimento licitatório.
A instrução, após examinar o processo (fls.40/.42), informa que o fato denunciado já foi
objeto de apreciação deste Tribunal no TC- 010.078/96-7, quando, na oportunidade, foram considerados
aceitáveis os procedimentos adotados pela CODESP, principalmente em função de que os valores
eventualmente alterados ou acrescidos foram por exigência do Instituto de Resseguros do Brasil ( cf
Decisão n° 862/97-TCU-Plenário, Ata n° 51/97, DOU de 10.12.97).
Em conclusão, propõe seja conhecida a presente Representação, dando-se ciência ao
requerente sobre o posicionamento do Tribunal sobre o assunto, em face da Decisão supra, arquivando-se
o processo. Ao concordar com a proposta da instrução, o Sr. Diretor da r Divisão Técnica, com a
anuência do Sr. Secretário da SECEX/SP, destaca o parecer do nobre representante do Ministério Público
sobre o assunto em exame, Dr. Lucas Rocha Furtado, vazado nos seguintes termos:
"Primeiro, convém assinalar que a referida prorrogação foi embasada em parecer da
Assessoria Jurídica da CODESP, que entendeu regular tanto o acréscimo de 25% do valor contratado
quanto o prazo de prorrogação de 12 meses.
Segundo, quando da entrada em vigor da Medida Provisória n° 1081/95, em 31.07.95, o
contrato originário não estava extinto, pois já havia sido prorrogado, em 28.07.95, por noventa dias. Essa
prorrogação, não se discute, era necessária, pois que o procedimento licitatório não se concluiria a tempo
e os bens da CODESP não poderiam ficar a descoberto, sob pena de responsabilização de seus
administradores.
Nesse sentido, pode-se entender que, em 19.10.95, já dentro do período de vigência da
Medida Provisória que acrescentou o § 4 0 ao art. 57 da Lei n° 8.666/93, ocorreu a retificação do prazo de
prorrogação de 3 para 12 meses, uma vez que o termo inicial foi mantido em 29.07.95.
A questão resume-se então a perquirir sobre a legalidade dessa retificação. Embora não
estejamos plenamente convencidos da regularidade dessa medida, pensamos que, neste caso concreto, a
conclusão pela antijuridicidade não seria bastante para fundamentar a multa aos responsáveis, pois se trata
de questão jurídica complexa e os administradores estão amparados por parecer do órgão jurídico da
entidade.
No que concerne ao acréscimo de 24,74%, vê-se no Relatório de Auditoria CODESP AC75 (fls. 334/345), que eles decorreram de exigências do Instituto de Resseguros do Brasil, de modo que
seriam considerados mesmo em contrato decorrente de nova licitação."
MIN-HGS-455\C:DOCUMENTOSVDOCS::70035597
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Ainda segundo o Diretor, o Exmo. Sr. Ministro-Relator, ao proferir voto condutor, assim
se manifestou: "O digno Representante do Ministério Público, entretanto, entende que a referida
prorrogação não chega a configurar razão para a aplicação da multa sugerida no Relatório de Inspeção,
raciocinando que:
a prorrogação foi feita em 27.07.95, antes da Medida Provisória 1081/95 e era
necessária, pois a licitação demandaria tempo e os bens da CODESP não poderiam ficar a descoberto, sob
pena de responsabilização de seus administradores;
o acréscimo de valor, segundo Relatório de Auditoria CODESP AC-75, teria decorrido
de exigências do Instituto de Resseguros do Brasil e ocorreria mesmo com outra licitação; e
tanto a prorrogação quanto o acréscimo de valor foram embasados em parecer da
Assessoria Jurídica da CODESP.
Como se vê, conjugando-se o entendimento do órgão técnico, colhido nas averiguações
procedidas na inspeção realizada na CODESP, com a bem posta análise jurídica do douto Ministério
Público, resultam comprovadamente aceitáveis os procedimentos antes denunciados como irregulares,
nada restando a questionar a esse respeito."
É o Relatório.
VOTO

Conforme se verifica do Relatório precedente, o assunto sob exame já foi objeto de
apreciação deste Tribunal na Sessão Extraordinária de caráter reservado, de 03.12.97, ao ter presente o
processo TC- 010.078/96-7.
Naquela oportunidade, ao acolher as razões do Voto proferido pelo Exmo. Sr. MinistroRelator, o Plenário desta Casa entendeu aceitável os procedimentos adotados pela Companhia Docas do
Estado de São Paulo, considerando improcedente a denúncia apresentada contra a referida entidade.
Assim, uma vez que o Tribunal já se posicionou sobre a questão, entendo prejudicado o
objeto da representação em comento, não mais restando nenhuma providência a ser adotada no âmbito
desta Corte de Contas.
Com essas considerações, aquiesço a proposta da Unidade Técnica e Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à elevada consideração deste Egrégio Plenário.

T C U , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 04 de novembro de
1998

Ministro-Relator
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1.Processo n°: TC- 700.355/97-9
2.Classe de Assunto: VII- Representação
3.Interessado: Joaquim Carlos Dei Bosco Amaral
4.Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/SP
8.Decisão: O Tribunal Pleno, à vista das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, nos termos do artigo 37 A, inciso VII, da Resolução 110/98TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista a perda do seu objeto, em razão de
pronunciamento do Tribunal sobre o assunto;
8.2. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e VOTO que a fundamentam ao interessado e
ao Diretor-Presidente da CODESP;
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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), Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

H

RTO GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-775.128/97-0
Natureza: Representação
Interessado: N. D. A. Freitas (Solar Serviços Gerais)
Entidade: Universidade Federal do Amapá
Responsável: Antônio Gomes de Oliveira, Reitor
Ementa: Representação formulada nos termos do art. 113, § 1 0 , da
Lei n° 8.666/93. Omissão a recurso administrativo impetrado pelo
recorrente em relação ao processo licitatório (Carta-Convite
n° 11/97-CPL/UNIFAP) para manutenção do gramado da
Universidade. Acolhida a Representação. Audiência do
responsável. Procedente o fato narrado na Representação.
Determinação ao Reitor da UNIFAP. Juntada dos autos às contas
da Universidade relativas a 1997 para exame em conjunto e em
confronto, especialmente quanto à aplicação de multa proposta
pela Unidade Técnica.

Adoto o Relatório produzido no âmbito da SECEX-AP, inserido nas fls. 184/190 do processo:
"Cuidam os autos de Representação da Firma N. D. A. Freitas, .formulada com fulcro no § I° do
art. 113, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, contra ato de omissão do Magnifico Reitor da
Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, conforme relata o documento àfl. I.
Tal representação atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 213, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Segundo consta dos autos, a referida firma participou como licitante do Convite n° 11/97CPL/UNIFAP (fls. 18 a 23), que teve por objeto a contratação de serviços especializados para prestar
manutenção nos jardins e gramados daquela Universidade. Seu representante inconformado com a
decisão da Comissão de Licitação que proclamou vencedora a proposta da.firma A NORTISTA,
interpôs Recurso Administrativo (fls. 2 e 3), tempestivamente, com base no § 3° do art. 44, cic o inciso
II do art. 48, da Lei n° 8.666/93, em vista de, segundo ele, a empresa vencedora não ter apresentado a
planilha de custo exigida no item 4.1.3, do Convite. Pede, ainda, no mesmo recurso, que sejam
desclassificadas pelo mesmo motivo as firmas: COSTA E ALMEIDA; TRADIÇÃO; MORADIA; OVER
,S'EA; e .I. H. S. LIMA.
Ocorre, segundo afirma representante, que até o dia 10.09.97, não obteve resposta relativa ao
seu recurso, pelo que representou a este Tribunal para as providências necessárias.
Verificando as datas constantes dos documentos acostados aos autos, constatamos que o recurso
foi interposto com data de 19.08.97, porém recebido no protocolo da UNIFAP no dia 20.08.97, dois
dias após a realização da licitação (18.08.97), portanto, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis,
conforme estabelecido no § 6° do art. 109, da Lei de Licitações.
O § 4 0 do mesmo artigo e diploma legal, mencionados no item anterior, assim regula os prazos
concedidos à autoridade administrativa para decidir sobre os recursos interpostos, in verbis:
'§ 40 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade'
(grifo nosso). Assim, do texto legal infere-se que o máximo de prazo de que pode dispor a
Administração Pública para decidir• sobre o recurso previsto no inciso I do art. 109, da Lei n°
8.666/93, é de dez dias úteis, sob pena de responsabilidade. E no caso presente, da
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interposição/recebimento do recurso junto a Comissão de Licitação (20.08.97), até a data da
Representação feita a este Tribunal (10.09.97), transcorreram 15 (quinze) dias úteis.
Em vista da escassez de informações nos autos, tanto a respeito da licitação em si, como a
respeito da tramitação do próprio recurso, diligenciou-se junto à Entidade (fi. 9), no sentido de se
obter, em cópias, todo o processo licitatório referente ao Convite n° 11/97/CPL/UNIFAP.
Em resposta à diligência, o Magnifico Reitor da UNIFAP encaminhou a esta Unidade Técnica
os documentos às fls. 10 a 164.
Com base nesses novos elementos juntados ao processo, foi procedida a análise dos fatos,
expendida nos subitens 9.1 a 10, da instrução às fls. 165 a 168, que resultou em proposta de nova
diligência (fl. 167), no sentido de se obter daquela Entidade cópia do documento onde teria sido
proferida a decisão final sobre o recurso impetrado, bem como, cópia da intimação à recorrente de tal
decisão, tendo em vista que foi, justamente, a demora por parte da UNIFAP em dar ciência da decisão
à firma licitante sobre seu recurso, o que ensejou a representação ora em exame.
9.1. Procedida a diligência (ll. 169), obteve-se em resposta o Oficio n° 230/97-Reitoria, de 9 de
outubro de 1997 (lis. 170/171), sobre cujo teor destacamos como relevante as informações transcritas
a seguir, de vez que, os demais argumentos contidos no mencionado expediente já haviam sido
considerados na instrução às fls. 165 a 168:
9. I. 1 De inicio, informa o Gestor da Entidade que 'a sentença final ao recurso impetrado pela
firma SOLAR - Serviços Gerais, é a constante dos autos, à fl. 146, cujas cópias encontram-se nessa
Secretaria' (s1c);
9.1.2 No segundo parágrafo de seu expediente, reconhece que `há realmente erro de procedimento
na tramitação do recurso, mas que não constitui comprometimento à nulidade do processo e também
não invalida a impugnação do recurso' (sic);
9.1.3 E, no antepenúltimo parágrafo (fls. 171), informa que a 'Procuradoria Geral, ratificou a
decisão da Comissão no que tange à sua decisão que considerou improcedente o recurso da firma
SOLAR - Serviços Gerais, e encaminhou o processo à Pró-Reitoria de Administração, e esta, por
conseguinte enviou a decisão à Reitoria para conhecimento, na oportunidade homologamos a decisão
e, novamente, enviamos à Pró-Reitoria de Administração para providências, esta, por um erro de
procedimento deixou de remeter a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, causando assim, o
desconhecimento da decisão final, impossibilitando-a de informar em tempo hábil a firma SOLAR Serviços Gerais, do mérito do recurso' (sic).
9.2. As justificativas supramencionadas (lis. 170/171) foram analisadas (/1. 174, subitens 9.2 a
9.2.4) em cotejo com os autos do processo &notório (lis. 11 a 164), na oportunidade, destacamos os
seguintes pontos:
9.2.1 Na informação do subitem 9.1.1 supra, o Gestor da Entidade ratifica como sendo decisão
final sobre o recurso, o parecer emitido pela Presidente da Comissão de Licitação à fl. 146 do
processo licitatório (/1. 149), no sentido de que 'o recurso apresentado não tem amparo legal, uma vez
que no Instrumento Convocatório do Convite, objeto deste processo, não solicita planilha, conforme a
referida empresa impetrante menciona' (sic). Entretanto, nada há expresso no processo licitatório
quanto a essa ratificação, que de acordo com o texto legal se faz necessária, tendo em vista que a
Presidente da Comissão de Licitação pode reconsiderar sua decisão anterior, mas não pode fazer
valer, como decisão final, um parecer emitido em sentido contrário ao provimento do recurso, pois,
nesse caso, deve fazê-lo subir à autoridade superior, como aliás o fez, para que esta profira a decisão,
conforme estabelece o § 40 do art. 109, da Lei n°8.666/93, já transcrita no item 6.
9.2.2 Na justificativa do subitem 9.1.2 o Gestor reconhece que houve erro de procedimento, isso
está evidente nos autos, mas, não concordamos com a segunda parte de sua justificativa, quando diz
que tal falha não constitui comprometimento à nulidade do processo e também não invalida a
impugnação do recurso.
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9.2.2.1 Sendo o processo licitatório um conjunto de atos vinculados à Lei n° 8.666/93, por certo, o
descumprimento de seus preceitos, claramente expressos, como é o caso do § 4°, do art. 109, implica
nulidade dos atos dependentes da decisão sobre o mérito do recurso, pois, de acordo com o
estabelecido no § 2° do mesmo artigo, o recurso interposto suspende o prazo para os demais atos,
quais sejam: homologação, adjudicação e contratação, que só poderiam ser praticados após a
decisão requerida e sua respectiva intimação à licitante recorrente. Assim, é inconsistente a
afirmativa de que o procedimento adotado não compromete a nulidade do processo.
9.2.3 A justificativa do subitem 9.1.3 só reforça o fato de ter havido erro de procedimento na
condução do processo licitatório, não cabendo a alegação de que o erro teria sido do Pró-Reitor de
Administração, pelo fato de não ter encaminhado o processo à Comissão de Licitação para
conhecimento da decisão final sobre o recurso, pois, tal decisão, como já ficou claro, simplesmente
não foi proferida nos autos pelo Magnifico Reitor.
9.2.4 Entretanto, constatou-se dos autos, naquela oportunidade, primeiro, que a administração da
UNIFAP buscou contratar a firma que ofereceu o menor preço, justificados à fl. 152. Segundo,
realmente não havia procedência no recurso da firma SOLAR - Serviços Gerais, em vista do que o
proferimento da decisão requerida e sua intimação à recorrente, se efetivadas tempestivamente, em
nada alterariam o resultado da licitação. Terceiro, anular-se, a partir de então, o restante do
procedimento, longe de punir os responsáveis pelas transgressões à norma legal, só penalizaria a
Administração, acarretando novas despesas ao Erário Federal. Porém, resta inegável a infringência
ao § 4°, do art. 109, da Lei de Licitações.
9.2.5 Por último, cabe ressaltar que não houve resposta positiva para o que foi solicitado na
segunda diligência (Oficio n° 340/97-SECEX/AP, fl. 169), ou seja, não nos foi encaminhado nenhum
dos documentos solicitados, ficando, destarte, caracterizada a inexistência dos mesmos.
10. Assim, em vista dos elementos constantes do autos, naquela oportunidade, encaminhamos o
assunto à consideração superior com a proposta transcrita abaixo:
'a) seja o Sr. Antônio Gomes de Oliveira, Magnifico Reitor da Fundação Universidade Federal do
Amapá, ouvido em audiência para, no prazo de 15 (quinze dias) a contar da ciência, apresentar
razões de justificativas para os seguintes fatos:
falta de decisão final expressa sobre o recurso interposto pela firma N. D. A. Freitas (SOLAR Serviços Gerais), que constitui às fls. 141 a 143 do processo licitatório (fls. 144 a 146), referente à
Carta Convite n° I1/97-('PL/UNIFAP, infringindo o § 4° do art. 109, da Lei n° 8.666/97;
ausência nos autos do processo referente à licitação mencionada no item anterior, de documento
que comprove ter sido feita intimação à firma de tal decisão, caso esta de algum modo tenha sido
proferida, por alguma das formas previstas no § 1° do mesmo artigo e diploma legal mencionados.'
11. Referida proposta, foi acatado pelo Exmo. Ministro-Relator do processo que, à fl. 177,
autorizou a audiência do Responsável, na forma proposta por esta SECEX/AP.
12. Feita a audiência, por meio do Oficio n° 452/97-SECEX/AP, obteve-se em resposta os
documentos às fls. 180/182, de cujo teor destacamos como relevantes os pontos relacionados abaixo,
que guardam relação com a falta de decisão sobre o recurso interposto, de vez que os demais
argumentos, referentes ao julgamento da licitação em si, já foram analisados:
12.1. Alega o responsável (fl. 178) que:
a) 'não procede a acusação de ausência de decisão final, eis que além da lei não determinar que a
decisão recursal necessariamente deva ser expressa houve ainda o seguinte despacho proferido nos
autos à fl. 146, in verbis: (sic)
‘14,/
'Homologo em favor da empresa Costa e Almeida Ltda. em 22.8.97. Prof. Antônio Gomes d
Oliveira Reitor da UNIFAP ' (sic) (II. 81, item I).
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'se, diante dos autos contendo logicamente o recurso, esta autoridade cravou seu HOMOLOGO,
é evidente que não considerou qualquer uma das alegações contidas na peça recursal, o que é bem
distante da inexistência da decisão' (sic) (fl. 81).
'portanto houve decisão tácita sobre a interposição, na medida em que, cravado o HOMOLOGO
nos autos, o recurso estaria improvido' (sic) (lh. 82).
julgada a licitação, colhida a manifestação da Procuradoria e de outros órgãos, esta autoridade
encaminhou os autos à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento objetivando operacionalizar o
julgado, isto é, para efetivar os trâmites legais e necessários' (sic) (fls. 82, item 4).
'escapa das atribuições do requerente fazer publicações ou outros atos da mesma natureza
considerando a gama de tantos outros compromissos que o cargo de Reitor envolve' (sic) (fls. 82,
item 5).
'imperioso ressaltar que também é dever da empresa Representante o acompanhamento
processual permanente e, deixar somente à cargo da administração pública o ônus de suas
obrigações' (sic) (lis'. 82, item 6).
Analisando as justificativas apresentadas em cotejo com as demais peças constantes do
presente processo, temos a ponderar o que segue:
13.1. No que concerne aos argumentos apresentados nos itens I, 2 e 3 das justificativas do
responsável (lls. 181/182), transcritas nas alíneas a, h e e do subitem 12.1, da presente instrução, de
que a lei não determina que a decisão sobre os recursos interpostos deva ser expressa, temos a dizer
que tal justificativa falece em confronto com o texto da Lei n° 8.666/93, que em seu art. 109, § 40, in
fine, transcrito no item 6 desta instrução, diz que a decisão, quando não reformada pela autoridade
que praticou o ato, no caso o Presidente da Comissão de Licitação, deverá ser proferida pela
autoridade superior, dentro do prazo que a Lei determina.
13.1.1 Da interpretação sistemática e gramatical do texto legal, inferimos que a expressão
'devendo neste caso, a decisão ser proferida tem, no preceito citado, o significado de deferimento
ou indeferimento expresso. O que a Lei em comento não menciona é se deverá ser expresso de forma
escrita ou verbal, mas, certamente, deverá ser de alguma forma expresso, do contrário estaria a
Administração, com abuso de poder, ignorando o direito de petição, a todos assegurados no art. 5°,
inciso XXXIV, alínea a, da Carta Magna de 1988, bem como, o próprio art. 109, da Lei de Licitações,
ferindo o direito do particular licitante de conhecer da decisão proferida em seu recurso. Portanto,
não cabe, na espécie, a alegada decisão tácita, ainda mais com o agravante de não ter sido a suposta
decisão comunicada à licitante recorrente.
13.1.2 Com referência aos argumentos apresentados pelo responsável, nos itens 4 e 5 (tI. 182),
transcritas nas alíneas d e e do subitem 12.1 desta instrução, de que encaminhou os autos à PróReitoria de Administração e Planejamento para a efetivação dos trâmites legais, e, de que escapa às
suas atribuições fazer publicações e outros atos da mesma natureza, temos a dizer que o responsável
pela Pró-Reitoria mencionada não podia fazer publicar, nem tampouco intimar a recorrente de uma
decisão inexistente.
13.1.3 Em relação ao alegado no item 6 (tl. 182), transcrito na alíneaf do subitem 12.1 desta
instrução, temos a dizer que, ao nosso ver, o dever do particular de acompanhar processos e
procedimentos de seu interesse junto à Administração, está na órbita de seus propósitos particulares,
o que não desonera a Administração Pública de suas obrigações, estas de ordem pública, de prestar
bons serviços ao particular contribuinte e nem tampouco autoriza seus agentes a descumprirem as leis
a que se encontram vinculados.
O que a representante denuncia (ff 1) é justamente o fato de não ter sido intimada de qualquer
decisão a respeito do recurso interposto, fato esse que, após sucessivas diligências (lls. 9 e 169) e
audiência (lls. 178/179), resta comprovado, visto que o responsável, em suas justificativas contidas
nos autos (lis. 170/171 e 181/183), não logrou êxito em elidir a irregularidade consistente em não ter
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proferido decisão sobre o recurso da licitante e, em conseqüência, também, não lhe fazer
comunicação alguma sobre o assunto, ferindo, destarte, o § 4° do art. 109, da Lei n° 8.666/93, o que
constitui grave inflação à norma legal mencionada.
Ante todo o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo o que segue:
- conhecer, da representação à fl. I, oferecida nos termos do art. 113, § I°, da Lei n° 8.666/93,
pela firma N. D. A. Freitas, contra irregularidade ocorrida nos procedimentos da Carta-Convite
n° I I/97-CPL/UNIFAP (fis. 18 a 23) para, no mérito, julgá-la procedente;
- seja aplicada ao responsável Sr. Antônio Gomes de Oliveira, ex-Reitor da Fundação
Universidade Federal do Amapá, com fulcro nos arts. I°, inciso IX, da Lei n° 8.443/92 e, I°, inciso
XV, do Regimento Interno deste TCU, a multa prevista nos arts. 58, inciso II, da Lei n°8.443/92 e,
220, inciso II, do RI/TCU, em vista da grave infração à norma legal, consistente no não proferimento
de decisão sobre o recurso interposto pela firma N. D. A. Freitas, referente à Carta-Convite
n° II /97-CPL/UNIFAP fls. 18/23), infringindo o art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666/93 ;
- seja feita determinação à UNIFAP no sentido de que aquela Entidade, em suas licitações,
observe fielmente as disposições da Lei n° 8.666/93, especialmente o art. 109, seus incisos e
parágrafos;
- seja o presente processo juntado às contas da Entidade, referentes ao exercício de 1997."
É o Relatório.
VOTO
Pelos elementos contidos nos autos, evidencia-se, primeiramente, atendidos os requisitos da
admissibilidade da presente Representação da empresa N. D. A. Freitas (SOLAR Serviços Gerais) e, em
segundo lugar, sua procedência visto que ficou comprovado a falta do Reitor da Universidade Federal
do Amapá, que, desobedecendo o art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666/93, se omitiu em relação a recurso
impetrado pela interessada relativo a processo licitatório. A falta, objeto deste processo, se refere à
Carta-Convite n° 11/97 concernente à manutenção do gramado da Universidade.
A norma contrariada pelo Magnífico Reitor (art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666/93) estabelece prazo
para pronunciamento à licitante no caso de recurso administrativo contra falha no processo, nos moldes
do que foi configurado neste processo..
Procedida a audiência, o responsável não logrou justificar a omissão ao recurso impetrado pela
3.
interessada, razão porque a Unidade Técnica propôs aplicação de multa ao Reitor; fixação de
determinações à Reitoria; e juntada dos autos às contas da Universidade relativas ao ano de 1997 para
exame em conjunto e em confronto.
Considerando que é pertinente a proposta da Unidade Técnica quanto à juntada dos autos às contas
de 1997 da UFAP é conveniente postergar, o exame da aplicação da multa proposta, à oportunidade do
julgamento das contas, sem, entretanto, prejuízo de se fixar, desde já, a determinação sugerida pela
Unidade Técnica, visto tratar-se de medida conetiva e preventiva relativamente a falta formal que não
altera, no mérito, os elementos das contas referidas.
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar a Decisão, cujo teor ora submeto à elevada apreciação
deste Colegiado.
Sala da Sessões, ern 04 de nov embro
de 1998.

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°
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1. Processo n° TC-775.128/97-0
2. Classe de Assunto: (VII) Representação
3. Interessada: empresa N. D. A. Freitas (SOLAR Serviços Gerais)
4. Entidade: Universidade Federal do Amapá
Responsável: Antônio Gomes de Oliveira, Reitor
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX-AP
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do Regimento Interno, oferecida nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, contra
irregularidade ocorrida nos procedimentos da Carta-Convite n° 11/97-CPL/UNIFAP para, no mérito,
considerá-la procedente;
8.2 - determinar à Reitoria da Universidade Federal do Amapá que, em prazo de 15 dias, a contar da
ciência, profira decisão fundamentada acerca do recurso impetrado pela Firma N.D.A. Freitas,
relativamente à Carta-Convite n° 11/97 — CPL/UNIFAP, dando ciência ao recorrente do que vier a ser
deliberado;
8.3 - determinar à SECEX-AP:
juntada dos autos às contas do ano de 1997 da Universidade Federal do Amapá para exame em
conjunto e em confronto, especialmente quanto à proposta de aplicação de multa ao Reitor da UNIFAP
em razão da falta qualificada nos autos;
realizar o acompanhamento do cumprimento da determinação objeto desta deliberação.
encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à
interessada indicada no item 3 supra
9. Ata n° 44/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

-5
HOMERO SANTOS
Presidente

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII -Plenário
TC-575.409198-3
Natureza: Representação (art. 113, Lei n 2 8.666/93)
Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC
Interessado: Comercial Graulab Ltda.
Ementa: Representação formulada pela empresa supracitada, com
fundamento no art. 113, da Lei n 2 8.666/93, contra ato da UFSC que
aplicou a penalidade administrativa prevista no art. 87, III, da citada
Lei. Conhecimento da Representação para, no mérito, considerá-la
improcedente; comunicação à interessada do inteiro teor da Decisão
do Tribunal bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
arquivamento dos autos.

A empresa Comercial Graulab Ltda., vencedora na Licitação Pública realizada sob a modalidade de
Tomada de Preços n 2 39/1-1U/97, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina,
formulou Representação junto a esta Corte de Contas, com fundamento no art. 113, § 2 2, da Lei n2 8.666/93,
contra decisão tomada no Processo Administrativo n 2 23080.052837/97-10, que aplicou à empresa interessada
a penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com aquele Hospital pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 87, inciso III, da citada Lei.
02. A punição administrativa supracitada decorreu do descumprimento de parte do objeto licitado,
conforme Memorando n2 102/97, de 19.11.97, do Laboratório de Análises Clinicas do Hospital Universitário,
enviado ao Diretor da Divisão de Administração do HU (fl.46):
"Venho através deste comunicar e solicitar o que segue:
I) A Empresa Comercial Graulab Lida venceu parte da TP 39, com vários produtos, conforme nota
de empenho anexa;
Dos produtos relacionados na referida nota, a Empresa não possui o material de código 123897
e consultou a Divisão de Compras sobre a possibilidade de não entregar o referido produto, o que não
foi aceito pelo Laboratório;
Ainda não satisfeita e numa tentativa de enganar a Instituição, entregou no Laboratório alguns
materiais, conforme nota fiscal anexa;
Como pode ser observado, os testes de beta HCG não correspondem ao fabricante cotado na TP
39
Além disso, ainda não entregou o produto relacionado no item 2 anterior;
5) Como se não bastasse, os testes de beta HCG foram entregues em embalagens com o lacre rompido,
o que se constitui em grave descumprimento da Legislação Sanitária."
A Representante deseja que o Tribunal receba a Representação em tela como Recurso, com efeito
03.
suspensivo, e anule a penalidade administrativa, recomendando a UFSC que ofereça nova oportunidade de
entrega do material, no prazo que melhor conviesse à Administração.
" Alternativamente, não entendendo conveniente o recebimento imediato do objeto em questão (..)
requer a revisão da dosimetria da sanção do art. 87, inciso III, da Lei n9 8.666/93, a nível mais brando
e condizente com a gravidade da situação fálica, levando-sé em conta a ausência de má-fé e a
primariedade da ação faltosa."
O processo foi instruído na SECEX/SC (fls. 51 a 53), pelo Sr. Diretor de Divisão, Rui Isoppo, que
04.
verificou, de inicio, a legitimidade da firma para Representar contra irregularidades na execução das despesa
decorrentes de contratos regidos pela Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 113.
Min-VC_170 \C: \Trabalho\ votos \ 57540998.doe
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Todavia, ao analisar o fundamento legal constante do pedido, o informante descartou o
enquadramento do mesmo no § 2 2 do mencionado art. 113, tendo em vista que "... o processo licitatório
gerador do contrato já foi encerrado, não havendo como exercer o controle prévio. Quanto ao § 12 em
questão, vemos que o mesmo pode abranger a situação descrita pela Representante."
No que tange às alegações de fls. 1 a 9, o Diretor da Unidade Técnica, considerando que a própria
firma interessada reconheceu que inadimpliu o contrato; que teve oportunidade de exercer o seu direito de
defesa, embora sem êxito; e, ainda que as peças do processo não trouxeram comprovação de irregularidades
praticadas pela Administração do Hospital Universitário na condução do processo licitatório sob exame,
entendeu ser improcedente a Representação.
Além disso, observou que as questões trazidas ao conhecimento do TCU envolvem o poder
discricionário da Administração, isto é, de aplicar as penalidades previstas nos incisos I a IV, do art. 87 da
Lei n2 8.666/93.
Depois de ressaltar que a empresa Comercial Crraulab Ltda, independentemente desta solicitação,
poderá impetrar mandado de segurança, previsto na Constituição Federal, caso entenda que houve violação
de seu direito liqüido e certo, o Diretor/informante propôs o recebimento da presente Representação, para,
no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-se o processo e cientificando-se a interessada da decisão
que vier a ser tomada pelo Tribunal.
O Sr. Secretário de Controle Externo em Santa Catarina acolheu as conclusões do Diretor.
É o Relatório.
VOTO

A matéria contida no presente processo envolve exame de ato administrativo consubstanciado na
Portaria n2 5/PRA/98 (fl.48), assinada pelo Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa
Catarina, com base nos incisos II e III, do art. 87, da Lei n 2 8.666/93, nos seguintes termos:
?I

RESOLVE:
Aplicar, pelo prazo de 02 (dois) anos, à Empresa COMERCIAL GRAULAB LTDA ... a pena de
suspensão de participar em licitações e de contratar com a Universidade Federal de Santa
Catarina."
Conforme bem colocou o Diretor da SECEX/SC, a Representação sob enfoque se funda no § 1 2,
do art. 113, do Estatuto de Licitações e Contratos e não no § 2 2, do mesmo artigo, invocado pela empresa
interessada. Isso pode ser constatado na leitura dos mencionados dispositivos legais a seguir transcritos:
"Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta
Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos
interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.
§ 1 2 Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídicapoderá representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação
desta Lei, para fins do disposto neste artigo.
§ 2 2 Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle internopoderão solicitar
para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital
de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção
de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas." (grifei)
Como se vê, a situação prevista no § r acima transcrito nada tem a ver com o assunto em tela, uma
vez que a atuação do Tribunal, de acordo com o referido preceito, teria que ocorrer logo após o recebimento
Min-VC_170 \C: \Trabalho\votos \57540998.doe
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das propostas pelos licitantes e não depois do encerramento da licitação.
Entretanto, apesar da admissibilidade da Representação com fundamento no § 1 2, da multicitada
13.
Lei n2 8.666/93, uma vez que a empresa interessada preenche os requisitos para tanto, não poderá a mesma
ser considerada procedente, pois os fatos submetidos à apreciação desta Corte de Contas estão inseridos no
âmbito do poder discricionário do administrador, de acordo com o preceito legal consubstaciado no art. 87,
seus incisos I a IV, da referida Leis de Licitações e Contratos na Administração Pública, a saber:
"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- advertência;
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior."
Assim, ao aplicar a penalidade máxima prevista no inciso III acima, a Universidade Federal de Santa
14.
Catarina não extrapolou os limites de seu poder discricionário. Apenas considerou grave a inexecução parcial
do contrato por parte da "Comercial Gaulab Ltda."
Ademais, a notificação de fl. 50, dando ciência à interessada do não provimento de seu recurso,
15.
comprova também que a autora da presente Representação exerceu o direito de prévia defesa contido no
caput do art. 87 acima transcrito.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este
Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 04de novembro de 1998

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator
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Processo n2 TC-575.409/98-3
Classe de Assunto: (VII)- Representação (art. 113 da Lei n 2 8.666/93)
Interessado: Comercial Graulab Ltda.
Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SC
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1.conhecer da Representação formulada pela empresa COMERCIAL GRAULAB LTDA., com
fundamento no § 1 2 do art. 113 da Lei n2 8.666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. dar ciência à interessada do inteiro teor desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator)
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

VA MIR CAMP
(ELO
Ministro-Relator
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TC-001.544/97-7
Natureza: Representação.
Entidade: Município de Cururupu/MA.
Interessado: José dos Santos Amado, Prefeito.
EMENTA: Representação formulada pelo Prefeito de Cururupu/MA
acerca da ausência, no dia de sua posse, de documentos nos arquivos
municipais relacionados a matéria orçamentária, financeira,
patrimonial, entre outras. Pesquisa realizada para apurar a situação dos
convênios, envolvendo recursos federais, firmados nas gestões dos
Prefeitos antecessores. Inexistência de inadimplência. Conhecimento.
Ciência ao interessado.

RELATÓRIO
Trata-se da Representação formulada pelo Prefeito de Cururupu/MA, Sr. José dos Santos
Amado, em razão da ausência, no dia de sua posse, de documentos nos arquivos municipais relacionados
a matéria orçamentária, financeira, patrimonial, entre outras, os quais teriam sido recolhidos pelo seu
antecessor à frente do Município, Sr. Leocádio Olímpio Rodrigues, que exercia o cargo por motivo do
afastamento do titular, Sr. Valdir da Silva Ribeiro (fl. 1).
Por determinação deste Relator (fls. 7), a SECEX/MA procedeu a levantamento nos sistemas
2.
SIAFI e CAPT, objetivando identificar a situação das verbas federais e dos royalties transferidos a
Cururupu/MA nas gestões dos Srs. Leocádio Olímpio Rodrigues e Valdir da Silva Ribeiro, cujos
resultados consubstanciam os relatórios de fls. 10/112.
Da instrução elaborada pela Unidade Técnica (fls. 114/116), releva reproduzir os seguintes
3.
trechos:
"Em se tratando de recursos da Petrobrás, constatou-se (fls. 14/22) que, afora os processos
350.111/88-0, 350.211/91-4, 350.264/91-0, 350.265/91-7 e 350.266/91-3, iniciados no TCU por falta
de prestação de contas — mas já encerrados —, a municipalidade de Cururupu/MA não laborou em
atitude omissiva.
No tocante a convênios com o governo federal, instaurou-se contra o Sr. Valdir da Silva
Ribeiro uma única Tomada de Contas Especial (TC-350.262/96-9, às fls. 10/12 e 75/79, ainda
tramitando no TCU), fundamentada em inadimplência do Convênio n. 003/94-RNUDFARA/MA
(SIAFI n. 97266). As outras transferências sob responsabilidade do ex-Prefeito, esmiuçadas às fls.
50/74, 80/99 e 102/111, acham-se regulares junto aos ministérios que as concederam. Outrossim,
nenhum processo foi aberto — e repasse algum se fez — em nome de Leocádio Olímpio Rodrigues.
Acredita-se que tais informações justifiquem a desnecessidade de efetivar-se uma ação
fiscalizatória naquele município, pois os órgãos transferidores estão a afiançar, com base nos hábeis
registros que lançam no SIAFI, a normal prestação de contas dos valores ajustados com a Prefeitura
de Cururupu/MA durante o mandato do Sr. Valdir da Silva Ribeiro — ressalvado, obviamente, o
convênio a que antes aludimos."
Nestas condições, a SECEX/MA propõe o seguinte:
4.
"I — conheça da atual Representação com vistas a informar ao representante, Sr. José dos
Santos Amado:
a) que, acerca das gestões dos Srs. Leocádio Olímpio Rodrigues e Valdir da Silva Ribeiro,
inexistem pendências ligadas à prestação de contas de royalties de petróleo e, quanto a convênios
celebrados com a União, a situação escriturada no SIAFI é de majoritária adimplência, exceção feita
"min -Jarn_443\iarn_ 443 \iam\ 1 998\00154497 doc - 4c1
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ao Convênio n. 003/94-RNI/DFARA/MA, que motivou instaurar-se a Tomada e Contas Especial
350.262/96-9 contra o ex-Prefeito Valdir da Silva Ribeiro; e
b) que lhe cabe, nos termos da Súmula TCU n. 230, prestar contas dos recursos federais
recebidos pelo seu antecessor, quando este não o tiver feito, ou, na impossibilidade de fazê-lo,
adotar, sob pena de co-responsabilidade, as medidas legais de resguardo ao patrimônio público com
instauração de Tomada de Contas Especial;
II — remeta ao representante cópia dos elementos de fls. 23/112, da decisão que vier a ser
proferida, bem como do relatório e voto que a fundamentarem; e
III — determine o arquivamento destes autos."
Preliminarmente, verifiquei que o Convênio n. 009627 figurava nos relatórios em situação de
inadimplência, fato que me motivou solicitar novo exame dos autos por parte da Unidade Técnica (fls.
118), que, em última intervenção nos autos (fls. 159/161), esclareceu referir-se o Convênio à época em
que se encontrava à frente da municipalidade o "ex-Prefeito Wilson Pereira de Carvalho Filho, cuja
gestão escapa aos fins imediatos deste processo" e ratificou a proposta anteriormente emitida nos autos
(fls. 114/116).
E o relatório.
VOTO
Observo que a pesquisa realizada pela Unidade Técnica não indicou inadimplência dos exPrefeitos de Cururupu/MA, Srs. Leocádio Olímpio Rodrigues e Valdir da Silva Ribeiro, relativamente a
prestação de contas de royalties do petróleo ou a convênios envolvendo recursos federais, à exceção do
Convênio n. 003/94-RNI/DFARA/MA, objeto da Tomada de Contas Especial TC-350.262/96-9,
instaurada contra este último responsável.
Quanto à providência de que trata o item I, b, da proposta da SECEX/MA, supratranscrita,
2.
entendo ser dispensável, porquanto não há indícios de irregularidades no tocante às aludidas gestões,
salvo quanto à referida Tomada de Contas Especial que já se encontra tramitando neste Tribunal.
Nestas condições, acolho, no essencial, o Parecer e voto por que seja adotada a decisão que
ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em

04 de novembro de 1998.
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Processo TC n. 001.544/97-7.
Classe de Assunto: VII — Representação formulada pelo Prefeito de Cururupu/MA acerca da ausência,
no dia de sua posse, de documentos nos arquivos municipais relacionados a matéria orçamentária,
financeira, patrimonial, entre outras.
Entidade: Município de Cururupu/MA.
Interessado: José dos Santos Amado, Prefeito.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEXJMA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, com fulcro no art. 37A, III, da Resolução TCU n. 77/96,
para esclarecer ao Sr. José dos Santos Amado, Prefeito do Município de Cururupu/MA, que:
8.1.1 - inexistem pendências relativamente à prestação de contas de royalties do petróleo
concernentes às gestões dos Srs. Leocádio Olímpio Rodrigues e Valdir da Silva Ribeiro;
8.1.2 - no tocante a convênios celebrados com a União, a situação escriturada no SIAFI é de
adimplência, exceção feita quanto ao Convênio n. 003/94-RNI/DFARA/MA, que motivou a instauração
da Tomada de Contas Especial TC-350.262/96-9 contra o ex-Prefeito Valdir da Silva Ribeiro, ainda
tramitando neste Tribunal;
8.2 - arquivar o presente processo.
Ata e 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-275.315/97-5
Natureza: Solicitação
Unidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CE
Responsável: Manoel Salviano Sobrinho
Interessado: José Gerim Mendes Cavalcante, Procurador
Regional de República

Ementa: Pedido de cópia autenticada do TC —
275.315/97-5 — Tomada de Contas Especial. Atendimento.
Informação à requerente de que o processo encontra-se em
fase de análise de recurso de reconsideração apresentado
pelo responsável.
RELATÓRIO
Examina-se, nesta oportunidade, solicitação formulada pelo Procurador Regional da
República José Gerim Mendes Cavalcante, por intermédio do Oficio n° 522/98/GAB/PR/CE, de
22.10.1998 (fl. 1 — Vol. II), requerendo, com fundamento no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n°
75/93, a remessa, no prazo de dez dias, de cópia autenticada do presente processo de Tomada de Contas
Especial - TC n°275.315/97-5.
Parecer da Unidade Técnica
2. A SECEX/CE, após informar que o senhor Manoel Salviano Sobrinho apresentou peças
de defesa protocoladas naquela Secretaria como Recurso de Reconsideração, em 16.10.1998 (fls. 111/5),
e, em 26.10.1998 (fls. 116/45), com fundamento no princípio da ampla defesa, encaminhou os autos ao
Ministro-Relator, em conformidade com o disposto no § 2° do art. 9° da Resolução n° 77/96 — TCU, c/c a
Ordem de Serviço SEGECEX n° 8, de 29.7.1998, apresentando minuta do Oficio de resposta (fl. 3 — Vol.
II).
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, importa informar que relato o presente processo em virtude da
convocação constante da Portaria do Presidente desta Corte de Contas n° 472, de 19 de outubro de 1998.
Nada obstante o Tribunal já ter se pronunciado quanto ao mérito na presente Tomada de
Contas Especial (Acórdão n° 384/98-TCU-la Câmara/fls. 108), o responsável interpôs recurso de
reconsideração que, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.443/92, possui efeito suspensivo. Portanto, não se
pode afirmar peremptoriamente que o Tribunal já possui um posicionamento definitivo quanto à matéria
objeto desse processo.
Assim, entendo perfeitamente aplicável ao presente caso, o posicionamento firmado por
esta Corte de Contas, a partir da Decisão n° 91/96 — Plenário (Ata n° 8/96), de que informações a respeito
de matéria ainda não apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas mediante autorização do
Plenário (Decisão n° 190/97 — Plenário — Ata n° 12/97 e Decisão n° 191/97 — Plenário — Ata n° 12/97).
Observo que a solicitação ora sob exame encontra amparo no inciso II do art. 8° da Lei
Complementar n° 75/93, que permite aos membros do Ministério Público da União requisitarem
informações e documentos da Administração Pública, para o exercício de suas funções.
O art. 30 da Resolução n° 36/95 também confere aos membros do Ministério Público
Federal o direito de obter informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Destarte, possível o atendimento do pleito do requerente, alertando-o para o fato de que
o processo ainda não foi objeto de deliberação definitiva por parte deste Tribunal, encontrando-se em fase
de apreciação de recurso de reconsideração apresentado pelo responsável.
Min-mv_121 \C: Wotos\27531597a.doc
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Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
e 1998.
TCU, Sala das S ões, em 4 de nov
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DECISÃO N° 76 3/98-TCU - Plenário.
Processo n° TC —275.315/97-5
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: José Gerim Mendes Cavalcante, Procurador Regional da República
Unidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CE
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX-CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher a presente solicitação, no termos do inciso II do art. 8° da Lei Complementar n° 75/93,
bem como do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95;
8.2. autorizar o fornecimento de cópia autenticada da presente Tomada de Contas Especial,
informando ao representante do Ministério Público Federal que o processo ainda não foi objeto de
deliberação definitiva por parte deste Tribunal, encontrando-se em fase de apreciação de recurso de
reconsideração apresentado pelo responsável; e
8.3. encaminhar os autos à SECEX/CE para adoção das medidas cabíveis.
8.4. determinar ajuntada ao processo principal.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

INCOLN MAGAL • ES DA ROCHA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII— Plenário
TC-350.153/96-5
Natureza: Solicitação
Entidade: Associação dos Amputados do Maranhão
Interessado: Dr. Cláudio Coelho Lima, Delegado de Policia Federal
Ementa: Pedido de cópias de documentos colacionados aos autos.
Legitimidade do requerente amparada pelo art. 30 da Resolução TCU
n° 36/95. Deferimento.
Trata-se de pedido formulado pelo Sr. Cláudio Coelho de Lima, Delegado de Policia Federal da
Superintendência Regional do Maranhão, no sentido de que lhe sejam remetidas cópias de documentos
colacionados às fls. 66/70 dos presentes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em virtude
da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Associação dos Amputados do Maranhão
por meio de convênio celebrado com a extinta LBA, cujo objeto seria a execução do Programa de
Desenvolvimento Comunitário e incentivo à Geração de Renda.
Em instrução lançada à fl. 74, a SECEX/MA informou que o feito encontra-se em fase de análise das
alegações de defesa apresentadas pelo responsável e posicionou-se por que o Tribunal defira o requerimento
formulado.
É o Relatório.
PROPOSTA DE DECISÃO
De plano, releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou este feito. Não obstante, nessas
circunstâncias, a Decisão Plenária n° 110/98, com redação dada pela Decisão Plenária n° 433/98, permita que
o Relator, a seu critério, defira por despacho monocrático a remessa de cópias dos autos, entendo, a exemplo
de diversos recentes julgados desta Corte, que é de melhor alvitre que a Decisão deva ser proferida pelo
Colegiado.
Quanto ao especifico mérito do pleito formulado, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
2
deferimento, eis que reconhece a legitimidade dos órgãos da Polícia Federal para requerer informações sobre
processos em tramitação no Tribunal.
Destarte, posiciono-me pelo deferimento da solicitação, com a ressalva de que seja alertada a
autoridade requerente, quanto ao fato de este Tribunal ainda não ter proferido julgamento de mérito a respeito
da matéria deste feito.
Ante o exposto, acolho o parecer da SECEX/MA e proponho que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1998
Ar.
BRTr4JAMIN ZNMLER
Relato
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DECISÃO N2

764 /98-TCU- Plenário

Processo n2 TC-350.153/96-5
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: : Dr. Cláudio Coelho Lima, Delegado de Polícia Federal
Entidade: Associação dos Amputados do Maranhão
Relator: Auditor Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, para determinar à
SECEX/MA que:
8.1.1. remeta ao interessado cópia dos documentos colacionados às fls. 66/70 dos autos;
8.1.2. informe ao interessado que este feito ainda não foi apreciado, no mérito, pelo Tribunal.
8.1.3. determinar ajuntada do presente feito ao processo principal.
Ata n° 44/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/11/1998 - 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, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

■
HOIVfERO SANTOS
Presidente
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BE 1 i AMIN Z MLER
Relator
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