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ATA N° 45, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às
quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, em missão oficial deste Tribunal no exterior, e do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo, por motivo de férias (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e
V, e 112, inciso I, alíneas a e b)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 44, da Sessão Ordinária realizada em 04 de novembro
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66)
PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, EM HOMENAGEM AO FALECIDO CONSELHEIRO E
PRESIDENTE DAQUELA INSTITUIÇÃO, DR. MAURO TAVARES DE SOUZA
- Comunicação do Ministro Adhemar Paladini Ghisi
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros e
Senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto a esta Corte de Contas
Cumpre-me relatar, embora brevemente, a este digno Plenário, o cumprimento da missão
que nos foi outorgada, a mim e ao ilustre Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, para participar da
Sessão Especial ontem realizada no Salão Nobre do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro,
em homenagem ao ilustre Conselheiro e seu Presidente recentemente falecido, Dr. Mauro Tavares de
Souza
Ao proceder à nossa designação para o elevado mister, enfatizou o ilustre Presidente desta
Corte, Ministro Homero Santos, ao eminente Conselheiro Presidente Antônio Carlos Flores de Moraes,
que lhe cumpria externar o dever inalienável da "sincera admiração e apreço pelo nobre amigo e
destacado homem público, o saudoso Conselheiro Mauro Tavares de Souza, cujo convívio ao longo dos
últimos anos, além dos vínculos pessoais de amizade permitiu a proficua aproximação das Instituições, as
quais servimos com significativos beneficios para as ações de Controle".
As solenidades, que transcorreram em clima de grande emoção, respeito e admiração à
pessoa do ilustre homenageado, contaram com a presença de sua digníssima esposa e filho, do Exm° Sr
Governador Marcelo Alencar, do Desembargador Thiago Ribas Filho, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Goethe dos Santos Maia Viana, Chefe da Casa Civil do Sr. Prefeito
Municipal Luiz Paulo Conde (em viagem de trabalho aos Estados Unidos), do Desembargador Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Jorge Alberto Romeiro Júnior, do ilustre Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro, Conselheiro Aloisio Gama, de todos os membros daquela Corte de
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Contas Municipal e da sua Procuradoria Especial, e de eminentes figuras da vida pública daquele Estado
e Município.
Sucederam-se na tribuna, o Procurador Fernando Antônio Corrêa de Araújo, falando em
nome dos familiares e amigos do homenageado; o Procurador-Especial junto àquela Corte de Contas
Municipal, Dr. Carlos Henrique Amorim Costa; o Conselheiro Jair Lins Netto, em nome de seu Plenário, o
Senhor Governador Marcelo Alencar, em nome das autoridades que compuseram a Mesa que presidiu a
Sessão Solene, e finalmente, o já referido e digno Presidente, Conselheiro Antônio Carlos Flores de
Moraes, todos enfatizando, sublinhando e enaltecendo os mais relevantes aspectos da vida profissional e
funcional do ilustre desaparecido
Resta-nos acrescentar as muitas atenções e gentilezas de que fomos alvo, eu e o ilustre
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, presentes à Mesa que presidiu os trabalhos da Sessão Solene.
Ao final das solenidades, com os ilustres membros da referida Corte de Contas Municipal,
trocamos opiniões a respeito da implementação do Acordo de Cooperação Técnica, em plena vigência
com o Tribunal de Contas da União, com vistas à obtenção dos melhores resultados para seus
participantes, objetivando o aperfeiçoamento das ações de controle e fiscalização cometidas às referidas
Instituições pela lei e pela Constituição.
Eram estas as palavras, que em nome pessoal e no do eminente Ministro Luciano Brandão
Alves de Souza, cabia-nos proferir ao nos desincumbirmos da honrosa tarefa atribuída pelo ilustre
Presidente da Corte, o Ministro Homero Santos, fato que nos permitiu, a ambos, na companhia do
Deputado Estadual Bernard Rajzman, uma visita de caráter informal à Secretaria de Controle Externo do
Rio de Janeiro — SECEX/RJ, onde fomos recebidos por seu digno Secretário, o Dr. José Augusto Pôrto
Neto e alguns de seus servidores."
HOMENAGEM PÓSTUMA AO EMINENTE SENADOR WILSON PEDRO KLEINÚBING
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Cumpro o indeclinável mas doloroso dever de registrar neste Plenário, o falecimento
ocorrido no último dia 23 de outubro, na cidade de Florianópolis, do Senador Wilson Pedro Kleinubing,
cujo fato, profunda e sincera consternação causou ao povo de meu Estado natal de Santa Catarina.
Deputado Federal da Legislatura de 1983-1987, quando tive a honra de ao seu lado cumprir
meu último mandato, representando a gente de meu Estado, na Câmara dos Deputados, Secretário
Estadual da Agricultura, Prefeito Municipal de Blumenau, Governador daquele Estado e, finalmente,
Senador da República eleito em 1994 para um mandato de oito (8) anos, Wilson Kleinübing, Engenheiro
Mecânico e Professor de profissão, pode-se afirmar sem receio de erro — construiu uma das mais exitosas e
rápidas carreiras público-políticas a partir daquela Unidade da Federação.
Seus largos e reconhecidos conhecimentos profissionais, aliados aos estudos de PósGraduação em Engenharia Econômica, bem como sua desenvoltura nas Áreas de Processamento de Dados
e da Informática em Geral, fizeram dele um técnico respeitado e permanentemente ouvido e consultado,
seja como Chefe do Departamento de Processamento de Dados e Diretor de Distribuição entre 1979-1981,
das Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC; seja como Participante das Comissões de Seleção de
Computadores, a pedido do Governo daquele Estado em 1974; seja como Diretor Técnico (1971);
Presidente (1977) e Membro do Conselho da Sociedade dos Usuários de Computadores Eletrônicos e
Equipamentos Subsidiários (SUCESU), seja como membro do Grupo de Planejamento da Administração
do Estado (1979), seja como membro da Associação Latino-Americana de Análise Transnacional, seja
como Professor titular (desde 1970) de Processamento de Dados e Chefe do Departamento de Métodos
Quantitativos (1974) da Escola Superior de Administração e Gerencia de Florianópolis.
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Sua estréia na vida político-representativa de nosso Estado natal foi marcada pela
significativa votação de 106.388 mil sufrágios, em 1982, cujos números, passados 16 anos deste fato
eleitoral e, mesmo para os dias atuais, seriam extremamente expressivos.
Gaúcho, filho de Montenegro, do Rio Grande do Sul, neto de alemães, que se localizaram
às margens do Rio do Peixe, no município Catarinense de Videira, onde seu pai Waldemar Kleinübing foi
Prefeito Municipal, revelou nosso homenageado a vontade de construir para ser, para afirmar-se, servindo:
"a vontade: a alma da obra."
Muito mais expressivamente que este orador, melhor disseram os que mais próximos dele
estiveram nestes últimos anos quando, por força das circunstâncias de nossas tarefas institucionais nos
distanciamos no cumprimento delas:
Do Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal:
"Ele foi uma das figuras mais atuantes e combativas do Senado. Demonstrou um elevado
espírito público, exercendo com brilhantismo seu mandato."
Do Senador e Governador-eleito Espiridião Amin Helou Filho:
"Como um homem público ele deu um grande exemplo de respeito a Santa Catarina. Peço a
Deus que nos dê forças para acolher e valorizar o exemplo de correção do Senador."
Do Senador-eleito Jorge Konder Bornhausen:
"Este é um momento de consternação. É um momento triste para Santa Catarina. Não
vamos nos esquecer daquele que soube cumprir bem seu trabalho de pai, marido e na vida pública, onde
sempre se destacou."
Da sociedade acadêmica, das representações políticas, em geral, das figuras mais
proeminentes do mundo empresarial, classista, administrativo e social do Estado Barriga-verde e de nosso
país, ouviram-se expressões de sincero lamento e extremado pesar pelo acontecimento que enlutava, como
ainda enluta, nosso pequeno mas valoroso torrão, que destacou para o Brasil a figura proeminente do
Professor universitário, do Administrador de Empresas, do Secretário de Estado, do Deputado Federal, do
Governador de Estado e do Senador da República, Wilson Pedro Kleinübing. Deus o tenha.
Sr. Presidente!
Requeiro, respeitosamente, a Vossa Excelência que esta modesta, mas sincera homenagem
póstuma ao eminente "catarinense de coração", nascido no Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Wilson
Pedro Kleinübing, cuja sensibilidade de líder fê-lo aliado permanente desta Corte de Contas relativamente
ao exercício de suas competências legais e constitucionais, seja comunicada à sua Excelentíssima Senhora,
D. Vera Maria Karan Kleinübing e aos seus caros filhos João Paulo, Eduardo e Diogo, bem como ao
Senhor Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal; ao Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados; à Direção da Escola Superior de Administração e Gerencia de
Santa Catarina, em Florianópolis, ao Governo do Estado de Santa Catarina, nas pessoas do Sr.
Governador do Estado, Dr. Paulo Afonso Vieira, do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Neodi Seretta e do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador João Martins; ao Sr.
Governador-eleito de Santa Catarina, Senador Espridião Amin Helou Filho; ao Presidente nacional do
Partido da Frente Liberal (PFL), Senador-eleito Jorge Konder Bornhausen; ao Sr. Senador Geraldo Althof,
Suplente, ora em exercício no cargo vago e ao Sr. Senador Cassildo Maldaner, da Representação de Santa
Catarina no Senado Federal.
Muito Obrigado."
Na oportunidade, manifestaram-se o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha e o
Ministro Valmir Campelo, conforme registrado a seguir .
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Eu gostoria de associar-me Senhor Presidente às homenagens que o eminente decano
presta à figura do Governador Wilson Kleinübing
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Trata-se efetivamente de um político de qualidades inegáveis que, por força do destino,
afastou-se do cenário político.
Relembro visita que os Ministros do T.C.U. fizeram a Florianópolis, em 1991, ocasião em
que foram recebidos, com grande fidalguia, pelo então governador Wilson Kleinübing.
Associamo-nos às homenagens que se prestam a sua Excelência, rogando a Deus descanso
eterno para sua alma. Requiscat in pace."
- Comunicação do Ministro Valmir Campelo
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador Geral,
Tendo convivido com o Senador Wilson Kleinübing durante seis anos, no Senado Federal,
não poderia deixar, nesta oportunidade, de registrar a minha saudade por esse homem com quem mantive
sincera amizade. Participando com ele da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal sou
testemunha da sua combatividade e dinamismo, da sua inteligência e do seu trabalho incansável em defesa
de Santa Catarina e do nosso País como um todo.
Desta forma, gostaria de associar-me a Vossa Excelência, Senhor Ministro Decano, nas
homenagens que presta ao ilustre Senador catarinense. Parabéns, portanto, a Vossa Excelência pela
lembrança do Senador Wilson Kleinübing, cuja memória registra um valioso legado de bons serviços
prestados ao País."
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, e os demais Ministros presentes associaram-se
às homenagens prestadas pelos Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campelo, bem como pelo
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha ao eminente Senador Wilson Kleinübing.
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-017.310/77-6
Interessado: Moacir Caetano da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-020.052/77-4
Interessado: José Galdino
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1 0 , par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-044.228/77-5
Interessado: Cecília Ferreira Antunes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
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Processo: TC-003.060/79-9
Interessado: Raul Ferreira Pinto
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-015.915/85-9
Interessado: João Nabor Porcidônio
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-006.617/88-3
Interessado: Lourival Ribeiro Sepúlveda
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-001.273/91-4
Interessado: Oswaldo Dias da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-001.521/91-8
Interessado: Raimunda Targino Bezerra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-005.477/91-3
Interessado: Valdecyr Ferreira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1 0 , par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-009.931/91-0
Interessado: Antonio Silveira Thomaz
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-010.464/91-3
Interessado: Irene Costa da Mota e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
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Processo: TC-011.412/91-7
Interessado: José Augusto Neves
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-018.240/91-7
Interessado: Porfirio Cosme Leandro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-025.555/91-0
Interessado: João Severino da Silva Neto
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. I°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-005.012/92-9
Interessado: Dilcéa Santos Machado
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-006.582/92-3
Interessado: Wanderley Domingues de Lacerda
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-008.226/92-0
Interessado: Pedrina Leite Alves Pifano
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-224.013/93-9
Interessado: Fundação Educar
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: TC, PC, TCE
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-750.195/96-7
Interessado: José Paiva Viana
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMTN ZYMLER
Processo: TC-000.214/97-3
Interessado: Banco do Brasil S.A.
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Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Decisão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.073/98-2
Interessado: Nagib Chaul Martinez
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-928.188/98-1
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-928.447/98-7
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-014.727/94-3
Interessado: Diretório Nacional do Partido Social Democrático - PSD
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-724.071/94-6
Interessado: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-325.059/96-9
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA
Motivo do Sorteio: Vacância do cargo de Ministro - Art. 18, parágrafo 4° da Res. 64/96
Assunto: TC, PC, TCE
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-575 427/96-5
Interessado: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 'UFRRJ/Ministério da Educação e do
Desporto
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Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-004.343/95-6
Interessado: José Jorge Bezerra
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-250.377/95-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-600.275/95-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Macau - RN
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-375.153/96-9
Interessado: Delegacia Estadual do Ministério das Minas e Energia em Minas Gerais - DMME/MG
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-625.260/98-8
Interessado: Conselho Federal de Contabilidade
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
- Convocada pela Presidência do Tribunal
Por proposta do Presidente, Ministro Homero dos Santos, a Presente Sessão Ordinária foi
interrompida, às quatorze horas e cinqüenta minutos, para realização de Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado (art. 30, § I° do Regimento Interno)
SESSÃO PÚBLICA
Encerrados os trabalhos relativos à Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, foi
reaberta a Sessão Ordinária às dezesseis horas e quarenta minutos
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação suspensa, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento
Interno, do processo n° 004.797/95-7 (v. Ata n° 41/98), referente à Representação de interesse do
Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, o Presidente, Ministro Homero dos Santos,
concedeu a palavra ao Revisor, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, havendo o Plenário
aprovado, por maioria, a Decisão n° 767/98 (v. em Anexo I a esta Ata), bem como inteiros teores do
Relatório, Voto, Decisão não acolhida e Voto Complementar emitidos pelo Relator, Ministro Adhemar
Paladini Ghisi, e do Voto proferido pelo Revisor, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 42, organizada em
05 de novembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 768 a 781, e aprovado
os Acórdãos n's 165 a 171, que se inserem no Anexo II 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):
Procs. n's 275.132/93-5, 004.000/98-6, 700.282/93-9, 400.164/95-7 e 275.246/97-3,
relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. nos 013.227/97-1, 014.254/97-2 e 200.226/95-9, relatados pelo Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 015.333/97-3, 927.160/98-6 e 375.359/97-4, relatados pelo Ministro
Humberto Guimarães Souto;
Procs. n's 375.657/88-6, 250.179/92-0 e 013.444/95-6 (apenso: 275.466/95-7),
relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. !IN 019.967/85-3 (anexo: 011.270/84-5, c/ 03 volumes, e 009.199/88-8),
005.708/94-0 (anexo: 450.010/94-5), 024.972/91-6, 224.028/94-4, 400.104/94-6 e 003.971/98-8,
relatados pelo Ministro Valmir Campelo; e
Proc. n° 005.750/98-9, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler
A requerimento do respectivo Relator, deferido pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foi incluído na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, o
processo n° 004.992/98-9, relatado pelo Ministro Valmir Campelo.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 42/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
Procs. n's 007.407/95-5 e 000.667/98-6 (Min. Adhemar Paladini Ghisi); e
Proc. n° 012.073/95-4 c/ os anexos: 650.327/97-7, 650.330/97-8 e 003.569/98-5 (Min.
Carlos Átila Álvares da Silva).
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do processo n° 004.992/98-9, em face de pedido de vista formulado
pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi (Regimento Interno, art. 56), após haver o Relator, Ministro Valmir
Campelo, proferido seu Voto e apresentado a respectiva Proposta de Decisão (v. texto em Anexo III a
esta Ata)
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PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo IV, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 789, 792 a 794 e 796 a 798; bem como os Acórdãos de n's 172 e 173,
acompanhados dos correspondentes Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotados nos
processos n's 008.974/97-7, 003.893/98-7, 012.876/95-0, 014.620/97-9, 014.574/97-7, 007.755/97-0,
003.852/98-9, 018.885/96-9 e 100.145/96-5, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, deu por encerrada às dezoito horas e dez
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Denise Mendes da Silva Machado, Secretária do Plenário,
Substituta, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal

s. LeeLL,:s

NISEME E uA SILVA MACHADO
Secretária do Plenário, Substituta

Aprovada, em 18 de novembro de 1998.

HOMERO SANTOS
Presidente

.9>
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ANEXO! DA ATA N° 45, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitidos pelo Relator, Ministro
Adhemar Paladini Ghisi (Ata n° 41/98), bem como do Voto proferido pelo Revisor, Ministro-Substituto
Lincoln Magalhães da Rocha, do Voto Complementar expedido pelo Ministro Relator, acompanhados da
Decisão n° 767/98, proferida, por maioria, nesta data, atinentes à Representação de interesse do Sindicato
da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Proc. n° 004.797/95-7).
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-004.797/95-7
Natureza: Representação de Licitante
Interessado: SINDUSCON/BA - Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado da Bahia.
Ementa: Representação formulada pelo SINDUSCON/BA
noticiando irregularidades cometidas pelo Escritório de
Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia no que
pertine ao Edital n° 04/94. Audiência do Presidente da Comissão de
Licitação. Falhas justificadas parcialmente. Exclusão de
responsabilidade, tendo em vista Pareceres de autoridade superior e
do órgão jurídico da Entidade. Determinação. Comunicação aos
signatários da representação do teor da Decisão. Juntada dos autos
às Contas do Escritório.

Cuidam os autos de representação formulada pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado da Bahia - SINDUSCON/BA, noticiando possíveis irregularidades cometidas na
formulação do Edital de Licitação n° 04/94, relativo à Concorrência n° 01/94 para a construção do
pavilhão, passarelas, capela, oficina e garagem do Hospital Ana Nery em Salvador/BA, realizada pelo
Escritório de Representação do Ministério da Saúde na Bahia.
Determinei, então, que se promovesse a audiência do Sr. Adoniram Minas Novas Soledade,
2.
falhas noticiadas pelo
ex-Presidente da Comissão Especial de Licitação, sobre as supostas
SINDUSCON/BA, abaixo transcritas:
"a) subitem b.3 do Edital:
Exigência de que fosse apresentados pelos licitantes, pelo menos, 02 (dois) atestados dos mais
expressivos serviços, por eles realizados, de natureza similar ao licitado, executados e concluídos e que
também comprovassem a existência de profissional de nível superior detentor de ART (Atestado de
Responsabilidade Técnica) para obras e serviços de características semelhantes.
Argumenta o SIDUSCON que as aludidas exigências, feitas cumulativamente, tem caráter
restritivo, contrariando a finalidade do procedimento licitatório de proporcionar aos licitantes
igualdades de condições de modo a ampliar a competição.
subitem e.3 do Edital:
Prova de possuir o licitante, Capital Social mínimo, devidamente integralizado e registrado na
Junta Comercial, até a data da primeira publicação do aviso do Edital no D.O.U.
subitem 17.2 do Edital:
Possibilidade de a comissão de licitação, ao seu livre arbítrio, escolher proposta que não
contivesse menor preço, apesar do critério de julgamento adotado ser o de menor preço global.
subitem b3.1 do Edital:
Exigência de que os atestados de capacidade técnica, apresentados por pessoas jurídicas de
direito privado, fossem registrados na entidade profissional competente e tivessem, também, firma
reconhecida do seu signatário."
Em resposta à audiência, apresenta inicialmente o Sr. Adoniram Minas Novas Soledade
3.
considerações gerais sobre o procedimento licitatório afirmando que a minuta do Edital e do Contrato
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foram submetidos à apreciação da Procuradoria Regional, que emitiu parecer favorável pela aprovação de
referidos instrumentos.
Esclarece, ainda, que além do SINDUSCON a Construtora Marques Figueiredo também
impugnou o Edital e que ambas as impugnações, por envolverem questões jurídicas, foram submetidas à
Procuradoria, que as considerou improcedentes, sendo que o parecer do Órgão jurídico foi aprovado pelo
Chefe do Escritório, e que desses fatos o SINDUSCON tomou conhecimento.
Passando a justificar uma a uma as falhas acima transcritas, o Sr. Adoniram Minas Novas
Soledade, alega para a alínea "a", em síntese, que a exigência de atestado de capacidade técnica encontra
respaldo nos incisos II e § 3° do art. 30 da Lei n° 8.666/93.
A Unidade Técnica após aduzir que tal exigência visa dar cumprimento à própria
Constituição Federal que em seu art. 37, inciso XXI, permite que se façam as "exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações", manifesta-se no sentido
de que seja acolhida a justificativa apresentada pelo Sr. Adoniram Minas Novas Soledade, acrescentando
ao raciocínio deste os seguintes argumentos:
"Por outro lado, não basta o princípio do processo licitatório destinado a garantir igualdade de
condições entre os licitantes, abolindo qualquer forma de preferência que restrinja o seu caráter
competitivo, consoante o disposto no art. 3°, § 1° e inciso I da Lei 8.666/93. Deve-se cuidar também
que o interesse público não seja afetado por empresas que, após contratadas, não possam cumprir o
objeto pretendido. É importante a garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, pois, caso
contrário, sofrerá danos o Erário e por conseguinte será prejudicada também a comunidade.
Quanto a exigência de atestado referido a execução de obra no passado entendo que o atestado ou
certidão é o instrumento por meio do qual se fará a comprovação requerida, no caso a comprovação da
qualidade técnica da empresa licitante.
O Atestado nada mais é que a certificação por outra pessoa de que o proponente atende aos
requisitos necessários à execução da obra ou serviço pretendido. Conforme descrição extraída do Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa o instrumento do atestado é assim definido: 'documento que
contém declaração escrita e assinada sobre a verdade de um fato, para servir a outrem, de documento'.
No caso em exame, pretende-se a certificação de que o proponente tenha realizado uma
determinada obra com características similares ao objeto licitado, objetivando assegurar-se de que o
mesmo cumpra com as obrigações contratadas. Desse modo, entendo que, por si só atestado pressupõe
que o fato a ser certificado já está concluído, portanto, tem existência no passado, caso contrário sua
atestação seria prejudicada.
Mais ainda, dispõe o § 3° do art. 30, da Lei 8.666/93, sobre o assunto: 'Será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares, de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior". O dispositivo legal reforça o
entendimento de que o atestado refere-se a obras ou serviços já executados.'
A respeito da irregularidade apontada na alínea "h" retrotranscrita, a Unidade Técnica tece
os seguintes comentários sobre as justificativas apresentadas pelo responsável:
"O responsável justifica que a exigência de possuir Capital Social integralizado e registrado na
Junta Comercial, até a data da i a publicação do aviso de Licitação não seria impedimento para
participação de qualquer concorrente, vez que foi dada aos licitantes alternativa de comprovar a
existência de Patrimônio Líquido, no valor determinado, no mesmo subitem, mediante a apresentação
do balanço do último exercício.
C:\aaap\00479795.doc
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Acrescenta ainda que o art. 31 da Lei 8.666/93 admite a atualização do Capital Social para a data
de apresentação da proposta, utilizando-se índices oficiais de forma que qualquer licitante poderia
utilizar-se desta prerrogativa legal caso necessário fosse.
As justificativas produzidas merecem acatamento, não se verificando, no subitem aqui
questionado, qualquer atitude que pudesse preferir e restringir os participantes a ponto de contrariar o
caráter competitivo ao qual está sujeito o processo licitatório."
A respeito da irregularidade apontada na alínea "c", afirma o responsável, em síntese, que
colocou no Edital a possibilidade de não adjudicar a proposta de menor preço com a intenção de dar
cumprimento ao art. 48, inciso II, que impõe ao Administrador o dever de rejeitar as propostas que se
apresentem manifestamente inexeqüíveis, o que seria acompanhada da devida justificativa.
Sobre a questão, a Unidade Técnica defende o responsável afirmando, em síntese, que de
fato a Lei n° 8.666/93 impõe a obrigação de não ser aceita pelos administradores propostas com preços
inexeqüíveis ou em condições que não permitam a execução do objeto. Ademais, continua, restou
comprovado que a proposta vencedora foi a que ofereceu o menor preço.
A respeito da ausência de projeto básico - irregularidade apontada na alínea "d" - afirma o
responsável que o mesmo constava como anexo ao Edital da Licitação tendo sido analisado pela
Procuradoria Regional, e que ficou à disposição dos licitantes para exame e reprodução, conforme
demonstrado por documentação juntada aos autos e examinada pela Unidade Técnica, que concluiu pela
veracidade da informação.
Finalizando, a Unidade Técnica conclui:
"Ante o relatado, considerando que as justificativas apresentadas pelo Sr. Adoniram Minas
Novas Soledade, em resposta a Audiência Prévia promovida por este Tribunal, mostraram-se
satisfatórias, evidenciando que o processo licitatório sob enfoque foi conduzido em observância a Lei
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;
Considerando que não se verificou nos autos argumentos que justificassem a manutenção desta
Representação;
Considerando ainda que não se verificou nos autos procedimento contrário à finalidade precípua
do processo licitatório, destinada a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
consoante estatui o art. 3° da Lei 8.666/93; e
Considerando que não houve atos que comprometessem, restringissem ou frustassem o caráter
competitivo da licitação, estabelecendo preferências.
Proponho o encaminhamento dos autos ao Ministério Público e, posteriormente ao gabinete do
Exmo. Sr. Ministro Relator Adhemar Ghisi, opinando por que seja determinado o arquivamento do
presente processo, com fundamento na Lei 8.443/92, comunicando ao SINDUSCON ao Sr. Adoniram
Minas Novas Soledade o teor da decisão a ser proferida pela E. Corte."
É o relatório.

II- VOTO
Ressalto de pronto que a tese que ora se examina já foi objeto de deliberação por parte
desta Corte (Decisão n° 395/95-TCU-Plenário, Ata 36/95, e Decisão n° 217/97-TCU - Plenário, Ata
15/97). Naquelas oportunidades o Tribunal deliberou no sentido de que é legal a exigência de atestados
técnicos das empresas licitantes, uma vez previsto no inciso II do art. 30 da Lei n° 8.666/93. Não obstante
C:\aaap\00479795.doc
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esse fato, entendo oportuna nova discussão sobre a matéria, visto que a questão foi mais uma vez
suscitada pelo SINDUSCON, representante das empresas de construção civil, conhecedor, não tenho
dúvida, das diversas facetas que envolve o mercado.

II
Não há dúvida de que o legislador, ciente das vicissitudes do mercado, especialmente na
contratação por parte da Administração Pública, estabeleceu certas exigências a fim de, senão eliminar,
pelo menos diminuir os riscos de a pessoa contratada não ser detentora de experiência técnica mínima
necessária para a execução do objeto avençado.
A exigência de acervo técnico, em verdade, configura-se uma presunção de ordem lógica,
que deverá ser exigida antes da abertura das propostas, pois não se admite a participação de licitante em
procedimento para o qual, de antemão, não demonstre condições para consecução do objeto a ser licitado.
Sobre o tema leciona Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, Lla edição, p. 192):
"Configura-se uma presunção: a comprovação de qualificação técnica, na fase de habilitação,
induz que o sujeito, se contratado, disporá de grande probabilidade de executar satisfatoriamente as
prestações devidas. Ou, mais precisamente, a ausência dos requisitos de capacitação técnica,
evidenciada na fase de habilitação, faz presumir que o interessado provavelmente lograria cumprir
satisfatoriamente as prestações necessárias à satisfação do interesse público. A fixação das exigências
de qualificação técnica é muito relevante. Não se pode fazer em termos puramente teóricos ou
burocráticos. A relação de encargos tem de cumprir a função que justifica sua instituição."
A fim de assegurar o cumprimento do objeto pactuado, preceitua a Lei n° 8.666/93, em seu
art. 30, inciso II, que o administrador deve exigir dos licitantes "comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos".
O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo 1°, inciso I, define a forma como será feita a
comprovação da aptidão acima referida:
"Art. 30
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do 'capta' deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as
exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;"
Em seguida, o § 5° do mesmo art.30, que abaixo transcrevo, veda expressamente que se
façam outras exigências que não aquelas previstas na Lei de licitações, e por via de conseqüência,
C:\aaap\00479795.doc

4

— 16 —
Tribunal de Contas da União

impossibilita a exigência de outros documentos que não aqueles relativos à comprovação de capacidade
técnico-profissional:
"Art. 30
§ 5 0 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Ante o exposto, verifica-se que a interpretação que conduz ao raciocínio de que o
administrador pode exigir atestado de capacidade técnico-operacional contraria expressa determinação
legal, pois inclui essa possibilidade quando o dispositivo logo acima transcrito determina expressamente
que seja exigido apenas o atestado de capacidade técnico-profissional de que trata o § 1°, inciso, I, art. 30,
da Lei n° 8.666/93. Data máxima vênia, tal interpretação não é aceita pelo Sistema Jurídico Brasileiro,
como aliás leciona o reconhecido mestre de Hermenêutica Jurídica Carlos Maximiliano (in Hermenêutica
e Aplicação do Direito,14a edição, p. 79/81), cujo excerto sobre o tema abaixo transcrevo:
64

82 - Em geral, a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, complementar e compreender; porém
não alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o dispositivo, graças à interpretação larga e hábil; porém
não - negar a lei, decidir o contrário do que a mesma estabelece. A jurisprudência desenvolve e
aperfeiçoa o Direito, porém como que inconsciente, com o intuito de o compreender e bem aplicar.
Não cria, reconhece o que existe; não formula, descobre e revela o preceito em vigor e adaptável à
espécie. Examina o Código, perquirindo das circunstâncias culturais e psicológicas em que ele surgiu e
se desenvolveu o seu espírito; faz a crítica dos dispositivos em face da ética e das ciências sociais;
interpreta a regra com a preocupação de fazer prevalecer a justiça ideal (richtiges Recht); porém tudo
procura achar e resolver com a lei; jamais com a intenção descoberta de agir por conta própria, proeter
ou contra legem.
Deve o magistrado decidir de acordo, não somente com os parágrafos formulados, mas também
com outros elementos de Direito. Entretanto, daí se não deduz que se lhe permita o desprezo da Lei,
ou que possa um indivíduo superpor-se ao Estado; pois deste e daquela emana a autoridade toda do
juiz; goza ele da liberdade condicionada, dentro dos limites do conteúdo de Direito que se encontra nos
textos. Lembram os corifeus da escola extremada que também eles assim procedem. A verdade é que
exageram; não recorrem aos princípios gerais, ou à eqüidade, somente para compreender e completar o
texto; mas também para lhe corrigir as disposições, injustas segundo o critério pessoal do julgador."

84 - Como atribuir ao juiz a faculdade de abandonar o texto quando lhe não parecer suscetível de
se adaptar, com justiça, à espécie, concedem-lhe, de fato, a prerrogativa de criar as exceções ao
preceito escrito, isto é, fazem o contrário do que toda a evolução do direito concluiu: justamente as
exceções é que se não deixam ao arbítrio do intérprete; devem ser ex_pressas, e, ainda assim,
compreendidas e aplicadas estritamente." (grifo nosso)
Coloco-me, assim, de acordo com os signatários da representação quando afirmam que a
Lei 8.666/93 não exige, e ao contrário veda, para que se comprove qualificação técnica, apresentação,
cumulativa, de atestados tanto da empresa licitante quanto dos seus responsáveis técnicos, pois uma
interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos leva-nos à compreensão de que ao
administrador é defeso fazer qualquer exigência que não aquela prevista no inciso I do § 10 logo acima
transcrito.
C:\aaap\00479795.doc
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Com propriedade, lembram os signatários da representação que o dispositivo da Lei n°
8.883/94 que fazia a exigência de atestados técnicos das empresas licitantes, a exemplo da Lei n°
8.666/93, foi, também, vetado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, cujos motivos abaixo transcrevo:
"Reconhecidamente, a competição entre possíveis interessados é princípio ínsito às licitações,
pois somente ao viabilizá-la o Poder Público pode obter a proposta economicamente mais vantajosa,
barateando, assim, os preços de suas obras e serviços.
Ora, a exigência de `capacitação técnico-operacional' nos termos definidos no primeiro dos
dispositivos supra, praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois segmenta de forma
incontornável, o universo dos prováveis competidores, na medida em que, embora possuindo corpo
técnico de comprovada experiência, uma empresa somente se habilita a concorrer se comprovar já
haver realizado obra ou serviços de complexidade técnica idêntica à que estiver sendo licitada.
Ademais, dependendo do vulto da obra ou serviço, essa exigência pode afastar pequenos e
médios competidores, já que pode chegar a até 50% (cinqüenta por cento) das 'parcelas de maior
relevância técnica ou valor significativo', conceitos, aliás, sequer definidos objetivamente no projeto.
Impõe-se, assim, expungir do texto os dispositivos em foco, que, por possibilitarem possíveis
direcionamentos em proveito de empresa de maior porte, se mostram flagrantemente contrários ao
interesse público."
Citando administrativistas de renome como Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 4a edição, p. 195/6), cujo entendimento abaixo transcrevo, e José
Cretella Júnior, o SINDUSCON não deixa dúvida, também, de que a solicitação de atestados técnicos das
empresas, apesar de entenderem necessários, carece de amparo legal, uma vez que os dispositivos que
permitiam fazer tal exigência foram vetados no regulamento das licitações:
"6) O problema da qualificação técnica para obras e serviços
Mesmo quanto a licitações para obras e serviços de engenharia, a situação tornou-se grave diante
do veto à alínea "h" (quanto à Lei n° 8.666), equivalente ao inc. II (quanto à Lei n° 8.883). O § 1°
disciplina as exigências do inc. II relativamente a licitações para obras e serviços. Como houve o veto a
exigência de requisitos de capacitação `técnico-operacional', somente restaram autorizadas exigências
quanto à `capacitação técnico-profissional'. Ocorre que o § 5 0 exclui a possibilidade de o edital conter
exigências outras, não autorizadas expressamente na Lei e que sejam hábeis a inibir a participação na
licitação. Por decorrência, a interpretação conjugada dos diversos dispositivos acarreta o resultado de
que, em licitação de obras e serviços, somente se admitem exigências de qualificação técnicoprofissional.(grifo nosso)
Isso provoca desvios e perplexidade, no tocante à elaboração dos editais e à apresentação de
documentos.
Enquanto a situação não for resolvida, será inválida a exigência de atestados referidos à execução
de obras ou serviços similares no passado. Não é possível impor essa exigência com fulcro diretamente
no inc. II do art. 30, pois o § 1° é que regulamenta aquele dispositivo e não autoriza requisito dessa
ordem." (grifo nosso)
Não bastassem os motivos ensejadores do veto expresso no dispositivo que autorizava esse
tipo de exigência, data vênia dos ilustres administrativistas, no meu entendimento, a solicitação de
atestado de capacidade técnico-operacional além de ilegal é inócuo no que pertine ao alcance dos
objetivos pactuados, pois não assegura que a empresa licitante seja possuidora de conhecimentos capazes
de dar cumprimento às obrigações assumidas. Digo isso assentado no raciocínio de que, no mais das
vezes, os atestados solicitados de pessoas jurídicas, por refletirem uma situação pretérita, não significam
que ainda possua, no presente, as mesmas condições existentes no passado.
C:\aaap\00479795.doc
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Em verdade, as experiências de uma pessoa jurídica nada mais são do que o acúmulo de
conhecimentos adquiridos pelos profissionais integrantes de seus quadros de pessoal.
Apenas para argumentar, tomemos como exemplo as empresas Mendes Júnior e ENCOL,
sabidamente com problemas para desenvolver suas atividades. Não há dúvida de que essas empresas
podem reunir inúmeros atestados de capacidade técnico-operacional para construir as mais complexas
obras de engenharia em qualquer parte do Brasil ou mesmo no exterior. Não existe dúvida, também, de
que tais atestados não refletem a atual situação dessas empresas, sob o aspecto operacional, pois não se
espera que ainda possuam em seus quadros de pessoal profissionais capazes de desenvolver as atividades
contratadas.
Imagine-se, entretanto, que os profissionais dessas empresas resolvam montar uma empresa
de engenharia. Ceteris paribus, é inquestionável que essa hipotética empresa teria perfeitas condições de
desinctunbir-se de todas obrigações assumidas no que se refere aos conhecimentos adquiridos ao longo
dos anos por esses profissionais. No caso sob exame, estaria, no entanto, alijada do procedimento
licitatório visto não possuir qualquer atestado comprovando ter executado obra similar àquela objeto da
licitação.
Por oportuno, quero deixar claro que o entendimento ora defendido não exclui do
administrador o dever de resguardar o interesse e o patrimônio público contra eventuais empresas que não
tenham condições de dar cumprimento ao objeto contratado, seja por incapacidade financeira ou técnica,
especialmente nos casos de obras ou serviços de comprovada complexidade.
O Administrador deve, por isso mesmo, observar o que preceitua o § 6° do art. 30 da Lei n°
8.666/93 que, lhe permite exigir dos licitantes relação explícita e declaração formal da disponibilidade
relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal especializado, consideradas
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação:
"Art. 30.
§ 6°. "As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e
pessoal técnico especializado, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão
atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade,
sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia".
Deve observar, ainda, que lhe é lícito exigir dos licitantes que comprovem ser detentores
de certas tecnologias necessárias à execução do objeto, conforme explicita o § 8° do art. 30 da Lei n°
8.666/93, abaixo transcrito:
"Art. 30. ....
§ 8°. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá
a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua
aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios
objetivos."
No caso sob exame, dada a suposta complexidade da obra, deveria o Administrador exigir
dos licitantes, antes da abertura das propostas, que demonstrassem os métodos que seriam utilizados na
construção do aludido prédio, a fim de evitar possíveis danos a terceiros com a movimentação de terra e
não solicitar atestados de capacidade técnico-operacional das mesmas, que pode não corresponder a real
capacidade da empresa.
C:\aaap\00479795.doc
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Além desses dois instrumentos operacionais, o art. 56, e seus parágrafos, preceitua que
poderá o administrador, ao estabelecer requisitos de habilitação, cercar-se de todas as cautelas para evitar
o insucesso da contratação, mediante a solicitação de garantias, limitadas a 5% do valor do contrato ou até
10%, no caso de obras de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideráveis, com o objetivo de cobrir futuros prejuízos ao erário.
Por último, não pode o administrador prescindir de um exame detalhado da documentação
relativa à qualificação econômico-financeira de que trata o art. 31 e seus parágrafos da Lei n° 8.666/93,
cuja documentação conjugada com o atestado de capacidade técnico-profissional e os demais
instrumentos por mim mencionados, demonstrem a idoneidade do licitante e, via de conseqüência,
assegurem a execução do objeto avençado.
Reafirmo, assim, o meu entendimento de que a exigência de atestados de capacidade
técnico-operacional, além de ilegal é desnecessária, pois o Estatuto das Licitações confere aos
administradores outros instrumentos que visam assegurar o cumprimento do objeto pactuado ou mesmo o
ressarcimento de possíveis prejuízos causados ao erário em razão de futuro inadimplemento.

III
Não obstante a constatação de que a exigência feita pela Comissão de Licitação era
descabida, pondero em favor de seus membros que a questão foi submetida aos seus superiores
hierárquicos e aos órgãos jurídicos que endossaram o entendimento por ela defendido.
Entendo, assim, que se deve, tão somente, promover determinação ao órgão, por
intermédio da CISET/MS, no sentido de que, doravante, solicite atestados de capacitação técnica apenas
dos responsáveis pessoas fisicas, consoante previsto no art. 30, inciso II, c/c o seu § 1°, inciso I, da Lei n°
8.666/93. Entendo, também, de todo prudente que se determine à CISETE/MS que dê conhecimento da
presente Decisão aos demais órgãos e unidades vinculadas ao Ministério da Saúde, a fim de evitar falhas
dessa natureza.
Examinando a eventual à irregularidade relativa à exigência de capital social mínimo
integralizado e registrado até a data da primeira publicação do aviso deste Edital no Diário Oficial da
União, dissinto, também, da Unidade Técnica e do responsável, uma vez que o art. 31, § 3° da Lei n°
8.666/93, determina expressamente que a comprovação dessa exigência será feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através de índices
oficiais.
Sobre a questão entendo que se deva promover determinação ao órgão, por intermédio da
CISET/MS, para que, doravante, evite fazer exigências que não estejam contempladas no Estatuto das
Licitações.
Quanto às demais falhas apontadas, assiste razão à Unidade Técnica, quando afirma que
não houve restrição ao procedimento licitatório, pois de fato os arts. 43, inciso IV, 44, § 3 0 , e 48, inciso II,
da Lei n° 8.666/93 permitem que o administrador desclassifique a proposta de menor preço, desde que,
comprovadamente, tais preços sejam considerados inexeqüíveis. Além disso, restou comprovada a
existência do questionado Projeto Básico.
Por derradeiro, não tenho dúvidas de que as irregularidades apontadas e comprovadas pelos
signatários da representação ensejariam providências desta Corte no sentido de tomar nulo todo o
procedimento licitatório. Entretanto, tal providência só traria prejuízos à Administração, pois não existe
C:\aaap\00479795.doc
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nos autos qualquer informação no sentido que tais irregularidades tenham excluído algum interessado do
processo licitatório, motivo pelo qual deixo de sugerir qualquer medida nesse sentido.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 0 7 de outubro de
1998.

ADHE - PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 004.797/95-7
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia
Unidade: Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público:
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - considerar procedente a presente representação;
8.2 - determinar ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia, por
intermédio da CISET/MS, que, em seus procedimentos licitatórios:
8.2.1 - solicite atestado de capacitação técnica apenas do profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido por entidade competente, consoante previsto no art. 30, inciso II, c/c o seu § 1°,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, evitando-se, por conseqüência, solicitar tais atestados das empresas
participantes da licitação, ante o previsto no § 5 0 , art. 30, da mesma Lei.
8.2.2 - observe as disposições contidas no § 3 0 , art. 31, da Lei n° 8.666/93, evitando-se, dessa forma,
exigir dos licitantes de patrimônio líquido registrado na data da publicação do edital e não na data da
abertura da proposta, como previsto expressamente no mencionado dispositivo;
8.3 - determinar a CISET/MS que encaminhe cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do
Voto que a fundamenta, aos demais órgãos/entidades do Ministério da Saúde;
8.4 - encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamenta ao
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia - SINDUSCON;
8.5 - juntar os presentes autos aos das contas do Escritório de Representação do Ministério da Saúde,
relativa ao exercício de 1994.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

ADPIEM PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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-TC-004.797/95-7
-Natureza: Representação formulada pelo SINDUSCON/BA - Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia

VOTO REVISOR

Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral, submeto a Vossas Excelências
Voto Revisor acerca do TC-004.797/95-7 (Representação apresentada pelo SINDUSCON/BA - Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia) apresentado pelo Exmo. Sr. Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, em Sessão Plenária de 07/10/98, cuja Decisão foi proposta nos seguintes termos (fl. 246).
"8.1 - considerar procedente a presente representação;
8.2 - determinar ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia,
por intermédio da CISET/MS, que, em seus procedimentos licitatórios:
8.2.1 - solicite atestado de capacitação técnica apenas do profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido por entidade competente, consoante previsto no art. 30, inciso II, c/c o seu §
1 2, inciso I, da Lei n 2 8.666/93, evitando-se, por conseqüência, solicitar tais atestados das empresas
participantes da licitação, ante o previsto no § 52, art. 30, da mesma lei;
8.2.2 - observe as disposições contidas no § 3 2, art. 31, da Lei n 2 8.666/93, evitando-se, dessa
forma, exigir dos licitantes patrimônio líquido registrado na data da publicação do edital e não na data
da abertura da proposta, como previsto expressamente no mencionado dispositivo;
8.3 - determinar à CISET/MS que encaminhe cópia da presente Decisão, bem como do Relatório
e do Voto que a fundamenta, aos demais órgãos/entidades do Ministério da Saúde;
8.4 - encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamenta
ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia - SINDUSCON;
8.5 - juntar os presentes autos aos das contas do Escritório de Representação do Ministério da
Saúde, relativa ao exercício de 1994.".
Entendendo que o constante do item 8.2.1. da Decisão acima mencionada vai de encontro à
2.
legislação vigente (Lei n 2 8.666/93), o Exmo. Sr. Ministro-Substituto Benjamin Zymler sugeriu a sua total
exclusão do texto.
Objetivando melhor estudar a questão, resolvi, naquela oportunidade, solicitar ao Pleno vista dos
3
presentes autos.
O ponto focal da controvérsia entre o Ministro-Substituto Benjamin Zymler e o Ministro Adhemar
Paladini Ghisi refere-se à necessidade de o Escritório de Representação do Ministério da Saúde na Bahia exigir
atestado de capacitação técnica, apenas do profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido
por entidade competente, e evitar, assim, de formular esta exigência às empresas participantes da licitação.
Enfrentei caso análogo, quando do relato do TC- 013.587/95-1, que tratava de Representação
oferecida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA contra o Edital de
Concorrência n 2 03/95, oriundo da Procuradoria-Geral da República.
O objeto da referida Representação era o seguinte:
"a) o item 4.2. do referido edital, que trata de qualificação técnica, estaria em perfeita
consonância com a legislação vigente, não fosse a interpretação dada pela Comissão Permanente de
Licitação/PGR, ao .slibitem 4.2.2 (verbis):
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'Comprovação, pela licitante, de aptidão, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de 2 (dois) atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público,
devidamente registrados no CREA'."
Apesar de o questionamento constante da Representação supra ser distinto do que ora se trata, no
7.
bojo do Relatório abordou-se, quase que diretamente, o ponto aqui estudado. A 3 2 SECEX, na ocasião, citou,
em sua instrução, VOTO proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Paulo Affonso Marfins de Oliveira, referente ao
TC- 009.987/94-0 (Representação do CONFEA/SP) do qual transcrevo parte, por considerar apropriada sua
linha de raciocínio:
H(..)
Relativamente às disposições do art. 30 da Lei 11 8 . 66 6/9 3 e, mais especificamente, do § 1 2 e seu
inciso I, que é um desdobramento do inciso II, do caput do citado artigo, verifica-se que o veto aposto
na alínea "h" do retrocitado § 12 serviu apenas para truncar o entendimento do art. 30, pois não excluiu
do texto a exigência da capacitação técnico-operacional, que continua sendo tratada no inciso II do
respectivo artigo, como pode ser comprovado a seguir, na leitura dos mencionados dispositivos:
'Art. 30- A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, qualidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos; (grifei)
§ 1 2 - A comprovação de aptidão referida no inciso II do 'caput' deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente- às parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos; '
Assim, conforme ressaltou o ilustre professor, Advogado e Coordenador-Geral do Centro de
Estudos sobre Licitações e Contratos - CELC (São Paulo), Antônio Carlos Cintra do Amaral, no mesmo
trabalho mencionado anteriormente:
'O que foi impedido, pelo veto, de ingressar no sistema jurídico não foi a capacitação técnicooperacional, mas a disciplina dessa capacitação contida na alínea "b" do § 12 do art. 30 do projeto de
lei. É verdade que não existe na lei, em decorrência do veto, a expressão c.apacitação técnico-operacional,
como ocorre com a capacitação técnico-profissional. Mas o conceito de capacitação técnico-operacional
ingressou no sistema jurídico por força do inciso II do art. 30, interpretado em conjugação com o art. 33,
III que permite o somatório de quantitativos de empresas consorciadas.'
No caso concreto sob exame, verifica-se que se trata de concorrência para seleção de proposta
visando a contratação de empresa para execução de melhorias e serviços na rede telefônica, em cabos,
dutos e linhas, bem como os serviços complementares inerentes às atividades técnico-administrativas
correlatas, na área de concessão da TELESP.
Como se vê, trata-se de serviço eminentemente técnico e como tal, deve exigir a participação de
profissionais especializados aliada à capacitação operativa da emprea a ser contratada, principalmente
em se tratando de Administração Pública, quando há desdobramento de problemas econômicos e
administrativos, ligados ao fluxo de recursos disponíveis ou à liberação de áreas físicas, ou, ainda, a
prioridades de atendimento ou a problemas estruturais do órgão ou entidade estatal.
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Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 37,. inciso XXI, há a permissão, nas
35.
licitações públicas, de exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações, pois caracterizam-se como instrumentos eficazes de garantia para a boa
conservação das obras públicas. "
Oficiando no aludido TC-009.987/94-0, o Ministério Público, ao se pronunciar, citou trecho do
ensinamento do Professor Adilson Abreu Dallari a respeito do assunto, abaixo transcrito:
"... a supressão da letra "b", deveras procedida pelo veto Presidencial, não proíbe o estabelecimento de
requisitos de capacitação técnico-operacional, mas sim, retira a limitação específica relativa a
exigibilidade de atestados destinados a comprová-la, deixando que a decisão quanto a essa questão fique
ao critério da autoridade licitante, que deve decidir quanto ao que for pertinente, diante de cada caso
concreto, nos termos do art. 30, II".
Sob este ângulo, parece-me que a Lei n 2 8.666/93 e suas alterações posteriores não excluíram a
possibilidade de exigência de atestado de capacidade técnica da empresa, e muito menos do profissional, tendo
apenas limitado a quantificação do desempenho da firma licitante.
O tratadista Marçal Justen Filho assim se expressou (in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 42 edição, fls. 193 e 196):
"3) Exigências relacionadas à qualificação técnica
O conteúdo e a extensão da qualificação técnica dependem diretamente do objeto a ser contratado.
Ao definir o objeto a ser contratado, a Administração Pública está implicitamente delimitando a
qualificação técnica que deverão apresentar aos eventuais interessados em participar da licitação. Mas
não basta essa delimitação implícita. As exigências quanto à qualificação técnica devem estar previstas
de modo expresso. Para tanto, a Administração deverá verificar os requisitos para desempenho das
atividades que constituirão encargo do sujeito contratado. Eventualmente, a execução da prestação
pressupõe o domínio de determinado tipo de habilidade ou de certas tecnologias; em outros casos, faz-se
necessária a posse de certo maquinário; em outros, é imprescindível a participação de pessoal
qualificado. Admite-se comprovação de experiência anterior na execução de prestações semelhantes. O
conceito de 'qualificação técnica' permite, por isso, ampla definição para o caso concreto.
Alude-se, nessa linha, à qualificação técnica real. Significa que a qualificação técnica a ser
investigada é aquela efetiva, concreta, prática. É a titularidade de condições práticas e reais de execução
do contrato. Ao invés de exame apenas teórico do exercício da atividade, as exigências se voltam para
a efetiva condição prática de desempenhar satisfatoriamente o objeto licitado. Anteriormente, podia-se
investigar minuciosamente a qualificação técnica real. A nova lei reduziu essa possibilidade,
determinando que a Administração será satisfeita através de declarações fornecidas por terceiros acerca
da capacitação do licitante".
Portanto, pode-se inferir dos textos citados, que a exigência, por parte do administrador público,
de atestado de capacitação técnica do profissional e da correspondente empresa é perfeitamente compatível
e amparada legalmente.
No entanto, este rigor estabelecido pelo contratante, ao exigir este atestado, não é capaz de
assegurar a execução da obra ou serviço da forma esperada. Este risco é impossível de ser eliminado por
completo. Medidas adicionais hão de ser adotadas, tais como o controle, fiscalização e aferição dos
procedimentos/serviços prestados pelos profissionais e firmas contratadas.
No que concerne à exigência constitucional de que a empresa licitante demonstre a sua capacidade
econômico-operacional, por intermédio do atestado que pode ser fornecido por um profissional ou empresa
da área, ou ainda por estabelecimento bancário, seria de toda conveniência que houvesse obrigatoriedade de
3 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\00479795.doc
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cláusula contratual regulamentando a fiscalização da obra, para que seja atestada periodicamente a efetiva
participação de profissionais especializados e a sua real vinculação à empresa operadora dos serviços
Assim Senhor Presidente, Senhores Ministros e Senhor Procurador-Geral, alinhando-me, em
14.
parte, ao entendimento esposado pelo eminente Ministro-Relator, VOTO no sentido de que este Egrégio
Colegiado Pleno adote a decisão que ora submeto à sua apreciação
T.0 U , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em lide novembro de 1998

C-131.71s171VIA LH ES DA ROCHA
Ministro-Revisor
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TC-004.797/95-

Voto Complementar

Com relação ao Voto ora apresentado por Sua Exa., observo que o mesmo assenta-se
na jurisprudência desta Corte e na doutrina do renomado Administrativista Marçal Justen Filho.
Relativamente à jurisprudência mencionada por Sua Exa. quero ressaltar que a mesma
foi mencionada expressamente no meu Voto, e naquela oportunidade defendi que a mesma fere
expressa determinação legal, não sendo, por isso, essa interpretação, acolhida pelo Sistema Jurídico
Brasileiro.
Com relação à doutrina mencionada pelo ilustre Revisor, com a devida vênia, entendo
haver a respeito um equívoco uma vez que o renomado administrativista, como já havia mencionado em
meu Voto afirma, de forma expressa, exatamente o contrário do defendido por Sua Exa.
Peço vênia, ainda, ao nobre Revisor, mas entendo que o item 8.2.1 da proposta de
decisão apresentada por Sua Exa. fere expressa determinação legal, face exigências nela contidas, não
contempladas na Lei n° 8.666/93.
Ademais, não vejo como proceder à exigência de um atestado de capacidade técnica
sem sua vinculação à execução de obra anterior. Como bem defendeu a Unidade Técnica, não se pode
dar a interpretação de atestado que não aquele que objetiva demonstrar uma situação fática ocorrida no
passado.
Ante o exposto, e convicto do entendimento por mim defendido, peço a compreensão
e a paciência dos nobres Pares para que possa ler o inteiro teor do Voto por mim proferido na Sessão de
07 de outubro de 1998, uma vez que não o fiz naquela oportunidade.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de novembro
de 1998.

ar Pdadini Ghisi
/
nistro-Relator
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DECISÃO N9 767

/98-TCU - Plenário

Processo n°: TC-004.797-95-7.
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia.
Unidade: Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia.
Revisor: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/BA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante da razões exposta pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar procedente a presente representação;
8.2. determinar ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia, por
intermédio da CISET/MS, que, em seus procedimentos licitatórios:
8.2.1. solicite, doravante, atestado de capacitação técnica, tanto do profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido por entidade competente, como das empresas participantes da licitação, com fulcro
no inciso I do parágrafo 1 9, c/c o inciso II do art. 30 da Lei n 9 8.666/93 e Artigo n 9 37, inciso XXI da
Constituição Federal, sem, contudo, vincular este atestado ou declaração à execução de obra anterior;
8.2.2. observe as disposições contidas no § 3 9, art. 31, da Lei n 9 8.666/93, evitando-se, dessa forma, exigir
dos licitantes patrimônio líquido registrado na data da publicação do edital e não na data da abertura da
proposta, como previsto expressamente no mencionado dispositivo;
8.3. recomendar ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia que, quando
da realização de seus futuros contratos, preveja a inclusão de cláusula, no sentido de que a fiscalização da
obra seja exercida durante toda a execução dos serviços, observando-se a efetividade da participação dos
profissionais especializados e a sua real vinculação à empresa executora do serviço;
8.4. determinar à CISET/MS que encaminhe cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do
Voto que a fundamenta, aos demais órgãos/entidades do Ministério da Saúde;
8.5. encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que fundamenta ao
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia SINDUSCON;
8.6. juntar os presentes autos aos das contas do Escritório de Representação do Ministério da Saúde,
relativa ao exercício de 1994;
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes na Sessão de 07.10.98: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Adhemar
Paladini Ghisi (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros presentes nesta Sessão: 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 Lincoln Magalhães da Rocha (Revisor) e Benjamin Zymler.
11.3. Ministros com votos vencidos: Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos Átila Álvares da Silva e
Valmir Campeio.

HOMERO SANTOS
Presidente

LN MAG HÃES DA R CHA
Ministro-Revisor
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ANEXO II DA ATA N° 45, DE 11 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 768
a 781 proferidas pelo Tribunal Pleno em 11 de novembro de 1998, e os Acórdãos n's 165 a 171,
aprovados nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos
19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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I RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC- 275.132/93-5
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza — IPEM/FORT
Interessado: Amadeu de Araújo Arrais
Ementa: Pedido de Reexame interposto tempestivamente. Conhecer
para no mérito negar-lhe provimento. Manutenção da decisão
recorrida. Fixação de novo prazo para recolhimento da multa
Determinação para arquivamento dos autos, se não atendida a
notificação.
Cuidam os autos de Pedido de Reexame interposto, tempestivamente, contra o Acórdão n°
018/95 — Plenário — TCU, adotado em Sessão Extraordinária de 16.02.95, em processo de Levantamento
de Auditoria, realizado no Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza — IPEM/FORT, no período de 12 a
23.07.93, na área de convênios.
Decidiu o Tribunal naquela assentada aplicar ao Sr. Amadeu de Araújo Arrais,
Superintendente do IPEM/FORT, a multa prevista nos incisos II e III do art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o
art. 214 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.216,28, bem como determinou à Entidade a
adoção de providências no sentido de corrigir as inúmeras irregularidades apuradas na auditoria.
A aplicação da multa, de acordo com o Relatório e Voto que fundamentaram a decisão,
deveu-se, em síntese, às seguintes irregularidades: descumprimento do Decreto-lei n° 2.300/86, vigente à
época; inobservância do principio básico de administração previsto no art. 37, caput, da Constituição
Federal (princípio da legalidade); aquisições inoportunas de equipamentos; e má gerência de recursos
públicos.
Referidas ocorrências estão evidenciadas nos itens 3, 5, 19, 20 e 23 a 33 da instrução de
fls. 209/232, para as quais o Recorrente apresenta, item por item, as considerações feitas pelos analistas
por ocasião do exame da audiência realizada, bem como as novas alegações. Dessa forma,
apresentaremos o item questionado, as alegações oferecidas pelo Recorrente e a manifestação da Unidade
Técnica.
ITEM 3: AQUISIÇÃO DE 23 MOTORES A GASOLINA, PERMANECENDO 14 EM ESTOQUE,
ESTANDO POR FINDAR AS RESPECTIVAS GARANTIAS (fls. 210/211)
Com relação à questão, o Responsável após reproduzir trechos do exame realizado pelos
analistas do Tribunal, afirma que as considerações foram feitas sem qualquer fundamentação jurídica,
constituindo-se, tais colocações, meros juizos pessoais, não tendo sido indicada qualquer disposição legal
ou regulamentar que tenha sido infringida.
A Unidade Técnica destaca que a atuação do gestor público não pode ser integralmente
discricionária, pois envolveria uma "margem tão ampla de atuação subjetiva que certamente faria por em
debandada o próprio principio da legalidade", consoante palavras do administrativista Celso Ribeiro
Bastos Assim, assevera que a atuação dentro da administração pública deve nortear-se pelo princípio da
legalidade, pois a atuação dentro da campo de licitude deixaria espaços para o gestor agir com uma
discricionariedade tal que prejuízos de toda sorte adviriam com celeridade.
Destaca também trechos da instrução de fl. 210, no sentido de "que os 08 (oito) motores
só foram colocados até 06 (seis) meses após a referida aquisição, significando que tais aquisições não
foram realizadas por real necessidade e sim por mera decisão da administração".

•
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A renovação da frota, conforme alegado pelo responsável em resposta à audiência
8.
promovida, condicionada à aquisição de veículos novos, quando se retirariam, paulatinamente, as viaturas
em uso e se colocariam os motores em estoque, não restou comprovada, pois:
os veículos em uso estavam funcionando normalmente, conforme informações colhidas
junto à Autarquia, durante a auditoria;
até os veículos inservíveis, caso os 14 motores novos em estoque fossem utilizados para
recuperá-los, necessitariam de outras peças para ficar em condições de uso, em face de os referidos
motores adquiridos serem "parciais", ou seja, compostos somente do bojo principal e carentes de
elementos integrantes, tais como: coletor, embreagem, correia dentada, carburador, entre outros;
não havia como utilizar todos os motores adquiridos, que permanecem em estoque, visto
que somente 06 (seis) veículos inservíveis eram das marcas adquiridas.
Assim, a SECEX-CE entende que não há como aceitar a alegação de que não houve
9.
fundamentação jurídica. Acrescenta que nenhum elemento novo foi trazido aos autos.
ITEM 5: PERMANÊNCIA EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO IPEM/FORT, NO
MARANHÃO, DE UM DOS MOTORES REQUISITADOS CONFORME NOTA DE
FORNECIMENTO N° 139, DE 28.06.93, SEM QUE FOSSE REALIZADA SUA COLOCAÇÃO EM
VIATURA CARENTE DAQUELE ELEMENTO
O Recorrente entende que, mais uma vez, as considerações lançadas pelos analistas
10
decorrem de juízos pessoais, não tendo sido colocado nenhum critério objetivo para embasar as
conclusões, tampouco é mencionada a disposição legal ou regulamentar infringida.
A Unidade . Técnica, pelos motivos expostos na item anterior e pela não apresentação de
11
novos elementos, não acata as alegações oferecidas pelo Recorrente.
ITEM 19: INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CADASTRAIS ATUALIZADOS, BEM COMO SEM
ANOTAÇÃO DA ATUAÇÃO DO LICITANTE
O Responsável aduz que não está obrigado a manter cadastro de fornecedores, podendo
utilizar o existente na Comissão Central de Licitações do Município de Fortaleza numa eventual
necessidade de realização de Tomada de Preços.
A Unidade Técnica concorda com as colocações do gestor, no sentido de que tal
procedimento está consonante com o art. 34, § 2°, da Lei n° 8.666/93, que manteve o teor do art. 27,
parágrafo único, do Decreto-lei n° 2.300/86. No entanto, faz-se necessário que o IPEM passe realmente a
utilizar tal Cadastro ou então que atualize as fichas cadastrais, que se encontravam desatualizadas e
incompletas.
ITEM 20: INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SUPERIOR A UM ANO, CONTRARIANDO O § 4° DO ART. 41 DO DL N° 2.300/86, REVOGADO
PELA LEI N° 8.666/93, EM SEU ART. 51, § 40
O Responsável reconhece a existência da falha e informa estar adotando providências para
regularizá-la.
ITEM 22: EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PROCESSOS EM QUE SOMENTE UMA FIRMA FOI
CONSULTADA
O Recorrente reafirma as alegações apresentadas por ocasião da audiência e como os
analistas não indicam provas, observa trata-se de mais uma conclusão baseada no "achismo". Afirma ser
impertinente a citação do art. 6° do Decreto n° 449/92, pois não se trata de homologação de processo de
licitação. Acrescenta, ainda, que -o art. 26 da Lei n° 8.666/93, exclui da formalização as dispensas de
2
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licitação de compras de bens e serviços de pequeno valor, não existindo norma legal ou regulamentar que
imponha essa medida.
A Unidade Técnica registra que o Tribunal já descartou a proposta de encaminhamento ao
Ministério Público contida no item "i "da instrução de fl. 232. Ressalta que não se está questionando no
recurso direcionamentos à firmas e sim os motivos que ensejaram a multa aplicada ao Gestor pelo
Tribunal. Esclarece que o fato de consultar apenas uma firma em vários processos de compras não foi a
única causa da multa em questão, apenas foi um elemento que colaborou naquele sentido, visto que se
referiu a consultas de preços singelas e em maior aprofundamento.
ITEM 23: EXISTÊNCIA DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE FIRMAS DISTINTAS PREENCHIDAS
COM A MESMA MÁQUINA DATILOGRÁFICA
ITEM 24: UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE ORÇAMENTOS XEROCOPIADOS E/OU SEM
DATA E/OU COM ASSINATURA XEROCOPIADA E/OU APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM PAPÉIS NÃO TIMBRADAS E/OU PROPOSTAS RASURADAS
ITEM 26: VALOR CONSTANTE DOS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÕES DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SUPERINTENDENTE, APRESENTANDO
SEMPRE A PROPOSTA VENCEDORA COMO VALOR APROXIMADO PARA DECISÃO
QUANTO AO TIPO DE LICITAÇÃO
O Responsável destaca que, diante da fragilidade das provas apresentadas pelos analistas,
o Ministro-Relator não acatou a proposta apresentada, com o que concorda a Unidade Técnica.
ITEM 25: PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS POR PARTE DO SR. MARCELO DE
ANDRADE MOURA, O QUAL' REALIZA OS SERVIÇOS NO PRÓPRIO IPEM/FORT, EMBORA
ESTE ÓRGÃO POSSUA, NOS SEUS QUADROS , DOIS MECÂNICOS, SENDO AS NOTAS
FISCAIS POSSUIDORAS DE NUMERAÇÃO SEQUENCIAL.
O Recorrente volta a alegar que não há indicação da disposição legal ou regulamentar
infringida.
A SECEX-CE entende que utilizar serviços externos e de forma contínua por parte do Sr.
Marcelo, quando poderia utilizar mecânicos do próprio quadro ou, pelo menos, contratar serviços de
outras oficinas infringe o principio da impessoalidade na Administração Pública previsto na Constituição
Federal.
ITEM 27 PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS MEDEIROS PEÇAS, ELIPEÇAS, ERIPEÇAS,
VENDEDORAS SOMENTE DE PEÇAS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS, NOS PROCESSOS DE
COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO GOL, KOMBI E FIAT, ONDE A EMPRESA
VENCEDORA É SEMPRE A BEZERRA E OLIVEIRA LTDA. — PROCESSOS 1058/92, 1285/92,
914/93, 2605/92, 2288/92 e 1866/92
O Responsável apenas ressalta que o Ministro-Relator não acolheu a irregularidade retro,
ante a fragilidade das provas.
A Unidade Técnica destaca que esse item mantém estreita relação com a aplicação da
multa, visto que a ausência de cadastro com referência aos licitantes ocasionou a participação de
empresas que não comercializavam o produto a ser licitado. Assinala que tais fatos confirmam que nem
todas as solicitações de compras eram antecedidas de coletas de preços por telefone.
ITENS 28/29: PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS TRANS ÁGUA — TRANSPORTE DE ÁGUA
LTDA. E TRANS VÁCUO (INATIVA HÁ ALGUNS MESES) NOS PROCESSOS N° 2252/92 E 870/93
ATINENTES A SERVIÇOS EM VEÍCULOS, NÃO REALIZADORAS, PORTANTO, DOS SERVIÇOS
3
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OBJETO DOS REFERIDOS PROCESSOS, ALÉM DE PERTENCEREM, JUNTAMENTE COM A
VENCEDORA MONTEQ, AOS MESMOS PROPRIETÁRIOS FERNANDO ANTONIO ARAÚJO
VASCONCELOS, MARIA SAMPAIO VASCONCELOS E FRANCISCO CASTRO DE SOUSA
Alega o Responsável que não era possível detectar eventuais desvios, pois nos convites não
existe a fase de habilitação preliminar relativa à habilitação jurídica e qualificação técnica.
A Unidade Técnica lembra que uma simples consulta ao cadastro de fornecedores ou uma
simples ligação telefônica identificaria que as firmas Transágua e Transvácuo não realizavam os serviços
objeto dos referidos processos. Além do mais, a firma Monteq sempre foi a vencedora da licitação
atinentes aos processos em apreço. Ressalta que a contratação dos serviços prejudicou o princípio da
competitividade e de escolha do menor preço pelo fato das três firmas pertencerem aos mesmos
proprietários e as firmas perdedoras não executarem tais serviços. Frisa-se que nenhum elemento novo foi
acrescentado ao assunto, que pudesse obstar a aplicação da multa pelo Tribunal.
ITEM 30: PROCESSO 1866/92 — AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS GOL, KOMBI, FIAT E
VOLKS SEM APOSIÇÃO DE RUBRICAS DOS LICITANTES, COM PROPOSTAS RASURADAS E
RECEBIMENTO ANTERIOR À ABERTURA DO PROCESSO, DIVERGÊNCIAS DE
INFORMAÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE FIRMAS QUE NÃO VENDEM OS MATERIAIS OBJETO
DESSA LICITAÇÃO.
Afirma o Responsável que desconhece os procedimentos aqui informados e se o servidor
9 4.
Elieser Rodrigues da Silva recebeu os materiais antes da concretização de licitação, o fez por sua conta e
risco, pois não era nem credenciado para tal tarefa. Anuncia que será instaurada sindicância para a
apuração dos fatos.
A Unidade Técnica ressalta que não foi anexado nenhum elemento novo ao item e que as
presentes alegações já foram examinadas anteriormente, quando se confirmou a irregularidade e
evidenciou-se o descontrole no órgão.
Frisa que tál procedimento foi de encontro à idéia básica de licitação que propicia igual
oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios
administrativos, permitindo à administração selecionar a proposta mais vantajosa.
ITEM 31: PROCESSO 2566/92 — AQUISIÇÃO DE 20 MOTORES 1600 A GASOLINA SEM
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, COM A MODALIDADE LICITATÓRIA INDEVIDA E AUSÊNCIA
DO PARECER DO SERVIÇO JURÉDICO DO ÓRGÃO
O Responsável expõe que a realização de convite no lugar de tomada de preços não fere a
essência do princípio licitatório, uma vez que a compra foi licitada, ocorrendo desvio quanto à forma.
A SECEX-CE entende que restou evidente o desrespeito ao princípio da legalidade,
descumprindo-se o art. 23, II, b, do então Decreto-lei n° 2.300/86 c/c a Portaria SAF 4265, DOU de
09.10.92.
ITENS 32/33: FRACIONAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
O Gestor alega que não houve fracionamento de despesa , pois se tratam de gastos com
29
manutenção de uma frota de veículos antiga, onde cada caso de defeito é específico, inviabilizando
qualquer tentativa de planejamento.
A Unidade Técnica destaca que o assunto já foi examinado anteriormente verificando-se o
30.
descontrole total do órgão, principalmente na área de compras, a falta de planejamento das aquisições de
outros setores geraram fracionamento dentro de período de um mês.
4
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Acrescenta que o não preenchimento do Caderno de Controle de Viaturas, aliado ao
desconhecimento do custo operacional dos veículos, gera despesas, sem qualquer controle , ocasionando
os fracionamentos aqui tratados.
Em razão de todo o exposto, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, propõe que o
Tribunal receba como pedido de reexame os documentos de fls. 258/264, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se os termos do Acórdão n° 018/95 — Plenário.
O Ministério Público, representado pelo Dr. Paulo Soares Bugarin, manifesta-se de acordo
com os pareceres da SECEX-CE.
É o relatório.

II- VOTO
Registro inicialmente que fui sorteado relator dos presentes autos em 23.09.97, consoante
decidido na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado de 10.09.97, tendo em vista o afastamento do
Relator, Exmo. Sr. Ministro Fernando Gonçalves, por motivo de licença para tratamento de saúde.
A equipe de auditoria que realizou levantamento no IPEM/FORT, no período de 12 a
2.
23.07.93, constatou um conjunto de irregularidades na gestão do Sr. Amadeu de Araújo Arrais nos anos
de 1992 e 1993, as quais foram objeto de audiência do responsável. Examinadas as razões de
justificativas apresentadas pelo Responsável, a SECEX aceitou algumas justificativas e sugeriu a
expedição de determinações, as quais foram, na maioria, acatadas pelo Relator do feito. As justificativas
não acatadas ensejaram a aplicação da multa ora questionada.
O Recorrente foi multado com base no art. 58, inciso II e III, da Lei n° 8.443/92, ou seja
3
por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte
injustificado dano ao erário.
Como se vê do Relatório que precede este Voto, o Recorrente não apresentou nenhum
elemento novo que justifique a reforma da decisão adotada por este Pleno na Sessão de 16.02.95. As
alegações ora sob exame são basicamente as mesmas que foram analisadas quando da audiência
promovida pela SECEX-CE em 15.10.93.
Das várias irregularidades apuradas pela equipe de auditoria, destaco aquela relativa à
compra de 24 motores a gasolina em novembro de 1992. Restou comprovado que sete meses após a
aquisição somente 9 motores haviam sido instalados, permanecendo em estoque 14 motores,
demonstrando que a aquisição, se não desnecessária, foi inoportuna, sem um planejamento adequado.
Verificou-se também que havia dificuldades na instalação dos motores nos veículos da frota, tendo em
vista que nem todos os veículos eram da marca dos motores adquiridos. Ademais, não logrou o
Recorrente comprovar nem nesta fase, tampouco naquela em que foi ouvido em audiência, que os
motores em estoque tiveram a destinação devida, acarretando, por certo, prejuízo ao erário seja pela
perda da garantia, seja pela sua deterioração.
Considerando que o valor da multa aplicada ao Recorrente está abaixo do limite fixado
para autorização da cobrança executiva, entendo necessário tornar insubsistente a alínea "h" do Acórdão
n° 018/95 — Plenário, bem como determinar o arquivamento dos autos, por economia processual, caso
não atendida a notificação.
5
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Ante o exposto, e de acordo com os pareceres da SECEX-CE e Ministério Público junto a
este Tribunal 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
vembro de 1998.
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ACÓRDÃO N° 165 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 275.132/93-5
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
Interessado: Amadeu de Araújo Arrais
Entidade: Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza — IPEM/FORT
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX-CE
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento de Auditoria
realizado no IPEM/FORT, no período de 12 a 27.07.93, abrangendo os exercícios de 1992 e 1993, de
responsabilidade do Sr. Amadeu de Araújo Arrais, onde se verificaram inúmeras irregularidades, as quais
não foram elididas quando da apresentação das razões de justificativas;
Considerando que, na Sessão 16.02.95, o Tribunal aplicou ao responsável a multa prevista
nos incisos II e III do art. 58 da Lei n° 8.443/92, c/c os incisos II e III do art. 214 do Regimento Interno do
Tribunal (Acórdão n° 018/95 — Plenário), no valor de R$ 1.216,28 (um mil duzentos e dezesseis reais e
vinte e oito centavos );
Considerando que o Responsável interpôs tempestivamente o pedido de reexame;
Considerando que o Recorrente não apresentou elementos novos que justifiquem a reforma
da decisão atacada;
Considerando que o limite para instauração do processo de cobrança executiva é de 1.500
UFIR;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e arts. 230 e 231 do Regimento Interno do Tribunal
em:
8.1 conhecer do pedido de reexame interposto pelo responsável para, no mérito negar-lhe
provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão n° 018/95-Plenário, com exceção do contido na
alínea "b";
8.2 fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o
responsável comprove, perante o Tribunal (art. 165, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da
dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.3 determinar, caso não atendida a notificação, o arquivamento dos autos, por economia processual,
com fulcro no art. 93 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 248 do RI/TCU, sem cancelamento do débito a cujo
pagamento continuará obrigado o responsável para que lhe possa ser dada quitação.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente
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Tribunal de Contas da União
GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-200.226195-9 (com 01 volume)
NATUREZA: Recurso de Revisão
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Penedo/AL
INTERESSADO: José Valério da Silva, ex-Prefeito
EMENTA: Recurso de revisão interposto contra decisão do Tribunal
que julgou irregular tomada de contas especial e em débito o
responsável. Não conhecimento ante a sua inadequação às hipóteses
previstas no art. 35 da Lei n° 8.443/92. Comunicação ao interessado.

Trata-se de recurso de revisão interposto, em 25/06/1998, pelo Sr. José Valério da Silva, exPrefeito Municipal de Penedo/AL, contra deliberação da Segunda Câmara, de 14/05/1998 (fl. 221 - Vol.
principal), que julgou irregulares as presentes contas e condenou o responsável ao pagamento da quantia de
Cr$17.960.000,00 (dezessete milhões e novecentos e sessenta mil cruzeiros), com os acréscimos legais
calculados a partir de 08/05/1992 (Acórdão n° 175/98-TCU - r Câmara, de 14/05/1998, in Ata n° 14/98).
O interessado fundamenta o Recurso de Revisão nas seguintes premissas (fls. 01/04, Vol. I):
nulidade da decisão recorrida, tendo em vista a ausência de fundamentação, já que não restou
demonstrada a existência de perda, extravio ou outra irregularidade da qual tenha resultado prejuízo ao Erário;
inobservância do princípio da ampla defesa ao fazer tabula rasa de todos os argumentos de
defesa expendidos nos autos e ao desprezar todos os elementos de prova trazidos pelo recorrente;
execução de 40 (quarenta) unidades habitacionais, conforme mostram claramente as fotos de
fls. 135/174 — vol. principal, com a devida relação de todos os beneficiários, e não de 15 (quinze), como afirma
o v. Acórdão condenatório;
cerceamento de defesa, posto que o Acórdão recorrido não fez menção à solicitação de
realização de perícia técnica, com o acompanhamento do recorrente, para verificação e avaliação das obras
realizadas, caso persistisse alguma dúvida quanto ao correto emprego do dinheiro público; e
responsabilização solidária dos órgãos federais por não terem cumprido o seu dever.
A 10a Secex, ao examinar os argumentos apresentados (fls. 11/14, Vol. I), entende que o
recurso interposto pode ser conhecido como recurso de reconsideração, em obediência ao Princípio da
Fungibilidade, porque foi apresentado dentro do prazo quinzenal fixado para essa espécie recursal e por
preencher os demais requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 32 e 33 da Lei n° 8.443/92.
No mérito, faz as seguintes ponderações:
a afirmação de que a decisão recorrida não está adequadamente fundamentada não prospera
porque o Acórdão, em seus "considerandos", oferece a necessária motivação para o julgamento pela
irregularidade;
o princípio da ampla defesa foi observado, tanto é que o interessado foi regularmente citado,
teve suas alegações de defesa analisadas (fls. 126/177), apresentando, ainda, novos elementos de defesa (fls.
201/208);
vistoria realizada pelo extinto Ministério da Ação Social certificou a reconstrução de quinze
unidades habitacionais, não se podendo acolher uma fotografia, isoladamente, como documento hábil para
comprovar a aplicação de recursos públicos;
em relação à solicitação de "perícia técnica", informa haver jurisprudência neste Tribunal de
que, em se tratando de recursos públicos, cabe ao responsável comprovar sua boa e regular aplicação; e
há diversas intervenções, nos autos, demonstrando que a atuação dos órgãos federais se
pautou de acordo com as normas vigentes.
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Por isso, em pareceres uniformes (fls. 13/14), propõe o conhecimento do recurso interposto
pelo Sr. José Valério da Silva como recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo em seus exatos termos a decisão recorrida.
O Ministério Público se manifesta de acordo com os pareceres (fl. 15).
É o Relatório
VOTO
O recurso de revisão, para ser conhecido, deverá fundar-se em pelo menos uma das hipóteses
previstas no art. 35 da Lei n° 8.443/92, ou seja: em erro de cálculo nas contas; em falsidade ou insuficiência
de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; ou na superveniência de documentos novos
com eficácia sobre a prova produzida.
A Unidade Técnica, com o endosso do Ministério Público, propõe que o recurso interposto
como de "revisão", por preencher os requisitos do recurso de "reconsideração", seja assim conhecido, com
fundamento no Principio da Fungibilidade recursal, mas para lhe negar provimento.
Ocorre, no entanto, que o recorrente não deixa dúvidas ao apresentar seu expediente
"RECURSO
DE REVISÃO para o Plenário desse Colendo Tribunal de Contas, o que faz
impugnatório:
com suporte no art. 32, III, da Lei n°8.443/92, ..." (os grifos são do original - fl. 01 - Vol. I).
Ora, a aplicação do Princípio da Fungibilidade é ditada no interesse da parte, que não poderá
ser prejudicada pela interposição de um recurso por outro. É esse o entendimento que se infere do art. 244
do Código do Processo Civil:
"Art. 244 (Principio da Finalidade) - Quando a lei prescrever determinada forma, sem
cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade."
A finalidade, o interesse em recorrer, é ver atendido o pleito, com a conseqüente modificação
da decisão contestada. O conhecimento do recurso como de "reconsideração", para, no mérito, negar-lhe
provimento, provocará a preclusão dessa modalidade recursal, em razão de sua singularidade, impedindo que,
atendida a exigência do parágrafo único do art. 32 da Lei n° 8.443/92 e no art. 231 do Regimento Interno,
possa ser interposto, efetivamente, o recurso de reconsideração.
Por outro lado, em não se conhecendo do recurso de revisão, estará o interessado ao amparo
do art. 810 do CPC, podendo, reunidos os elementos que julgar necessários, interpor o recurso que entender
adequado.
Dessa forma, considerando que os documentos em apreço não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas em lei para que possam ser conhecidos como recurso de revisão, VOTO por que o Tribunal
adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1998.

Carlos ra7kl
Ministro Relator
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Processo n° TC-200.226/95-9 (com 01 volume)
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessado: José Valério da Silva, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Penedo/AL.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso
III, e 35 da Lei n° 8.443/92, c/c o disposto no art. 19, inciso III, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. não conhecer do presente recurso de revisão por não se adequar às hipóteses previstas no art. 35 da
Lei n° 8.443/92; e
8.2. levar ao conhecimento da recorrente o inteiro teor desta deliberação.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GABINETE DO MINISTRO BENTO SOSfi BUCARDI

GRUPO: 1- CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-375.657/88-6
NATUREZA: Recurso de Divergência.
ÓRGÃO: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
INTERESSADO: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Expedientes encaminhados ao Tribunal no sentido de serem
conhecidos como Recurso de Divergência, em razão de a Decisão
que se pretende impugnar ter dado à questão de mérito tratamento
diferente ao que restou configurado em outro processo apreciado por
esta Corte, por Relação Ambas as Decisões foram exaradas pela l a
Câmara. Ausência de fatos novos à discussão da questão de mérito.
Conhecimento do recurso para, negando-lhe provimento, deixar
sedimentada pelo Plenário a questão de fundo.

o
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RELATÓRIO
Por intermédio dos expedientes de f 01/04, o Tribunal Regional Eleitoral/MG solicita a
este Tribunal sejam recebidos tais elementos como "recurso especial" em face da divergência entre a
Decisão n° 19/95-1' Câmara, Relator Ministro Carlos Átila, que negou registro ao ato relativo à alteração
de aposentadoria de Júlio Florindo de Oliveira, servidor inativo daquele órgão, e a decisão concernente ao
TC-012.310/86-7, cuja aposentadoria, idêntica à que teve o registro negado, fora considerada legal,
consoante Relação n° 050/95-1a Câmara, Relator Ministro Carlos Atila (Ata 33/95).
Na Sessão de 19/03/96, essa mesma 1' Câmara, acompanhando o Voto do Exm° Ministro
Humberto Guimarães Souto, não conheceu do pedido de reexame também interposto pelo órgão ora
recorrente.
O Analista da 10' SECEX manifesta-se, dada a relevância da matéria, por que sejam
conhecidos excepcionalmente os expedientes na forma em que pretendido pelo TRE/MG, não obstante
"observar que o recurso previsto no art. 234 do Regimento Interno prevê a necessidade de referência a um
aresto paradigma que tenha sido proferido por um órgão colegiado diferente daquele que julgou a decisão
recorrida Ademais, registre-se que o expediente de fls. 279/282 é intempestivo"
Esclareça-se que os expedientes de f 279/282 (constantes do volume anexo) são cópias
dos elementos de f 1/4 no início mencionados e que, como também já colocado, as decisões postas em
confronto são ambas da 1a Câmara
No mérito, o Analista, após tecer as considerações que entende aplicáveis à espécie, é por
que se dê provimento ao recurso para, assim, ordenar o registro do ato de alteração de aposentadoria em
tela, pois vislumbra como legal a percepção cumulativa da FC com os "quintos" dela decorrentes pelo
beneficiário daquele ato.
O Diretor da 2a Divisão Técnica da 10' SECEX está de acordo com o Analista,
acrescendo outros argumentos relativos à admissibilidade do presente recurso especial:
(I

Resta avaliar a possibilidade de a petição ser recebida como recurso excepcional de
divergência, estabelecido no art. 234 do Regimento Interno do TCU, o que, aliás, consiste no pedido
expresso do interessado, conforme se extrai da parte em destaque da peça recursal (vide fl. 279).
Inicialmente, infere-se que o pleito não atende à condição estipulada no art. 234 do
Regimento Interno do TCU: 'comprovada divergência entre a decisão recorrida e a que houver sido
prolatada pela outra Câmara ou pelo Plenário, em caso análogo', visto que a decisão paradigma trazida
pelo recorrente diz respeito à deliberação da mesma Câmara. Assim, como não está em discussão
min_bjb_160p\ processos do BIS \ 1 998\d5
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divergência entre colegiados distintos, seria forçoso reconhecer a improcedência de a petição ser
conhecida como 'recurso excepcional de divergência'.
No entanto, parece-me não ser esta a melhor exegese para a presente questão. Ao se
buscar a finalidade do art. 234 do Regimento Interno, alcança-se a clara intenção de uniformização da
jurisprudência do Tribunal. Como a matéria presente envolve divergência de decisões relativas a casos
análogos (percepção cumulativa de quintos e FC dos ocupantes das Funções Comissionadas criadas pela
Lei n° 8.868/94), entendo que caberia a interpretação extensiva do citado dispositivo, de sorte a privilegiar
a ampla defesa e a oportunizar o reexame de matéria controversa e relevante.
33

Por sua vez, a Secretária da citada Unidade Técnica concorda com os pareceres
precedentes quanto à admissibilidade, mas, no mérito, é por que seja negado provimento ao recurso, em
face da vedação legal de acumulação das vantagens pretendida pelo órgão concedente.
O Ministério Público anui à proposta da Titular da 10' SECEX, na forma que se segue:
"Trata-se de recurso interposto contra a Decisão n° 042/92-TCU-P Câmara, que negou
provimento ao pedido de reexame interposto contra a Decisão n° 19/95-TCU- 1' Câmara.
Quanto à admissibilidade do presente recurso entendemos aceitáveis as considerações
expendidas pela ilustre Secretária de Controle Externo, de modo que concordamos com o seu
conhecimento.
No mérito, convém lembrar que o entendimento deste Tribunal era no sentido de não ser
admissivel a acumulação da gratificação de função DAI com os 'quintos' dela advindos, por falta de
amparo legal.
Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, e à vista da jurisprudência do
Poder Judiciário favorável à percepção cumulativa das duas vantagens, de vez que a Orientação
Normativa n° 232 do DASP, ao permitir a prática em relação ao pessoal em atividade, nenhuma restrição
fez quanto aos aposentados, a matéria foi reexaminada nesta Corte, que passou a admitir, a partir de
05.10.88, a percepção cumulativa da gratificação de função DAI e dos 'quintos' dela advindos, desde que
a aposentadoria estivesse fundamentada no artigo 2° da Lei n° 6.732/79 (Súmula TCU n° 224).
Com a criação das FC's, que substituíram os encargos de Representação de Gabinete, foi
adotado novo critério de remuneração, correspondente a determinado percentual da remuneração do DAS,
passando as funções comissionadas a ostentar valores bem mais significativos que os das antigas Funções
Gratificadas e Gratificação de Representação.
A partir desse novo critério de remuneração das funções, a jurisprudência desta Corte
consolidou-se no sentido de não ser devido o pagamento cumulativo da FC com os 'quintos' da FC, ante a
vedação contida no artigo 5 0 da Lei n° 6.732/79 (Decisão n° 19/95, Ata n° 03/95, 1' Câmara, Sessão de
07/02/95; Decisão n° 229/95, Ata n° 32/95, 1' Câmara, Sessão de 05/09/95; Decisão n° 267/95, Ata n°
40/95, 1' Câmara, Sessão de 31/10/95; Decisão n° 42/96, Ata n° 08/96, 1' Câmara, Sessão de 19/03/96;
Decisão n° 08/97, Ata 03/97, 2' Câmara, Sessão de 06/02/97; Decisão n° 267/97, Ata 39/97, 1' Câmara,
Sessão de 04/11/97; Decisão n° 04/98, Ata n° 02/98, ia Câmara, Sessão de 03/02/98).
Verifica-se que o pedido do interessado nenhum enfoque novo traz à matéria questionada,
já amplamente discutida nesta Corte.
Com efeito, a Lei n° 6.732/79, revogada pela Lei n° 8.911/94, vedava em seu artigo 5° a
acumulação das duas vantagens, e o disposto no inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988
inviabiliza também tal acumulação, porquanto determina que os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento. Este dispositivo constitucional é aplicável ao presente caso, já que se
pretende pagar, com fundamento no artigo 2° da Lei n° 6 732/79, duas vezes o beneficio da função
comissionada ('quintos' e FC-4).
min_bib_160p \ processos do ar13 \ 1998 \ d5
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Convém acrescentar que o precedente indicado pelo interessado (TC n° 012.310/86-7)
não serve de paradigma, vez que apreciado por relação, consoante Decisão n° 560, Plenário, Ata 53,
Sessão de 25/11/92, DOU de 08/12/92, pg. 16.947.
Pelo exposto o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso
para, no mérito, ser-lhe negado provimento."
É o Relatório.
VOTO
Em face dos argumentos expendidos nas instruções relativas ao presente recurso, entendo
que devem ser, excepcionalmente, conhecidos os novos elementos como Recurso de Divergência,
previsto no art. 234 do Regimento Interno do Tribunal.
Esta convicção decorre do fato de a questão de mérito ser sempre objeto de apreciação
pelas Câmaras, não obstante as decisões confrontadas terem sido ambas exaradas pela 1' Câmara,
inclusive uma delas em um processo aprovado por Relação (art. 79 do Regimento Interno). Poder-se-á, ao
se conhecer do presente recurso, submeter o exame da matéria ao C. Plenário.
É verdade também que uma decisão emanada do Plenário relativa à questão de mérito que
se impõe servirá mais como uma consolidação para os jurisdicionados deste Tribunal, visto que, há
tempo, ambas as Câmaras desta Corte vêm se pronunciando pela impossibilidade de acumulação da FC
com os "quintos" dela decorrentes, sempre por unanimidade dos membros do respectivo colegiado, sendo
que todos já atuaram como Relator, ou no exame de concessão inicial de aposentadoria ou alteração desta,
em virtude do deferimento da indigitada acumulação pelo órgão de origem, ou em grau de recurso.
Desta forma, não pretendo me alongar quanto ao mérito, pois, como aduziu o parquet,
nos precedentes que colacionou, a questão da acumulação das referidas vantagens foi amplamente
debatida nesta Corte e "o pedido do interessado nenhum enfoque novo traz à matéria questionada", não
sendo passível de ser atendido, pois "a Lei n° 6.732/79, revogada pela Lei n° 8.911/94, vedava em seu
artigo 5 0 a acumulação das duas vantagens, e o disposto no inciso XIV do artigo 37 da Constituição
Federal de 1988 inviabiliza também tal acumulação, porquanto determina que os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo ou idêntico fundamento. Este dispositivo constitucional é aplicável ao presente
caso, já que se pretende pagar, com fundamento no art. 2° da Lei n° 6.732/79, duas vezes o beneficio da
função comissionada (quintos e FC-4)".
Ante o exposto, acolho os pareceres da Titular da 10' SECEX e da representante do
Ministério Público e VOTO por que seja adotada a Decisão que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de novembro de 1998.

BENTO JOSr GARIN
ator
Ministro
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Ministério Público

Proc. TC-375.657/88-6
Aposentadoria
Pedido de Reexame

Pnrecer
Trata-se de recurso interposto contra a Decisão n° 042/92-TCU- 1' Câmara que negou
provimento ao pedido de reexame interposto contra a Decisão n° 19/95-TCU- 1 Câmara.
Quanto à admissibilidade do presente recurso entendemos aceitáveis as considerações
expendidas pela ilustre Secretária de Controle Externo, de modo que concordamos com o seu
conhecimento.
No mérito, convém lembrar que o entendimento deste Tribunal era no sentido de não ser
admissivel a acumulação da gratificação de função DAI com os quintos dela advindos, por falta de amparo
legal.
Com a superveniência da Constituição Federal de 1988 e à vista da jurisprudência do Poder
Judiciário favorável a percepção cumulativa das duas vantagens, de vez que a Orientação Normativa n°
232 do DASP, ao permitir a prática em relação ao pessoal em atividade, nenhuma restrição fez quanto aos
aposentados, a matéria foi reexaminada nesta Corte, que passou a admitir, a partir de 05.10.88, a
percepção cumulativa da gratificação de função DAI e dos quintos dela advindos, desde que a
aposentadoria estivesse fundamentada no artigo 2°, da Lei n° 6.732/79 (Súmula TCU n° 224).
Com a criação das FC's, que substituíram os encargos de Representação de Gabinete, foi
adotado novo critério de remuneração, correspondente a determinado percentual da remuneração do DAS,
passando as funções comissionadas a ostentar valores bem mais significativos que os das antigas Funções
Gratificadas e Gratificação de Representação.
6
A partir desse novo critério de remuneração das funções. a jurisprudência desta Corte
consolidou-se no sentido de não ser devido o oaaamento cumulativo da FC com os quintos da FC, ante a
vedação contida no artigo 5°, da Lei n° 6.732/79 (Decisão n° 19/95, Ata n° 03/95, ia Câmara, Sessão de
07/02/95; Decisão n° 229/95, Ata n° 32/95, ia Câmara, Sessão de 05/09/95; Decisão n° 267/95, Ata n°
40/95, ia Câmara, Sessão de 31/10/95; Decisão n° 42/96, Ata n° 08/96, ia Câmara, Sessão de 19/03/97;
Decisão n° 08/97, Ata 03/97, 2 Câmara, Sessão de 06/02/97; Decisão n° 267/97, Ata 39/97, ia Câmara,
Sessão de 04/11/97; Decisão n° 04/98, Ata n° 02/98, 1' Câmara, Sessão de 03/02/98).
7
Verifica-se que o pedido do interessado nenhum enfoque novo traz à matéria questionada, já
amplamente discutida nesta Corte.
8
Com efeito, a Lei n° 6.732/79, revogada pela Lei n° 8.911/94, veda em seu artigo 5 0 a
acumulação das duas vantagens e o disposto no inciso XIV. do artigo 37, da Constituição Federal de 1988
inviabiliza também tal acumulação, porquanto determina que os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento. Este dispositivo constitucional é aplicável ao presente caso, já que
pretende-se pagar, com fundamento no artigo 2°, da Lei n° 6.732/79, duas vezes o beneficio da função
comissionada (quintos e FC-4).
9
Convém acrescentar que o precedente indicado pelo interessado (TC n° 012.310/86-7) não
serve de paradigma, vez que apreciado por relação, consoante Decisão n° 560, Plenário, Ata 53, Sessão de
25/11/92. DOU de 08/12/92, pg. 16.947.
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10
Pelo exposto o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso para no
mérito, ser-lhe negado provimento.

Ministério Público, em 17 de junho de 1998
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Processo TC-375.657/88-6
Classe de Assunto: I — Recurso de Divergência.
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva.
Unidade Técnica: 10a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento no
inciso IV do art. 19 do Regimento Interno, conhecer dos expedientes encaminhados pelo TRE/MG como
Recurso de Divergência para, no mérito, negar-lhe provimento.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO: 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-250.179/92-0
NATUREZA: Recurso de Revisão.
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Fátima/BA.
INTERESSADO: Ministério Público junto ao TCU.
Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao
TCU, sob a alegação de erro de cálculo nas contas. Conhecimento.
Provimento. Reforma do Acórdão recorrido.

RELATÓRIO

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em virtude da omissão no dever de
prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Especial de que trata a Lei n° 7.525/86 pela Prefeitura
Municipal de Fátima/BA, no exercício de 1987, no valor de Cz$ 84.710,05.
Diante da prestação de contas encaminhada, posteriormente à instauração desta Tomada
de Contas Especial, pelo ex-Prefeito Osvaldo Ribeiro do Nascimento, sucessor do Sr. João Maria de
Oliveira, que ocupou a Prefeitura até 31/12/87, o TCU, na Sessão de 12/05/94, prolatou o Acórdão n°
97/94-2' Câmara (Ata n° 15/94), com o seguinte teor:
"a) julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. João Maria de Oliveira, exPrefeito Municipal, ao pagamento da quantia de Cz$ 84.710,05 (oitenta e quatro mil, setecentos e dez
cruzados e cinco centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
comprovar perante o Tribunal (art. 159, inciso III, alínea a, do Regimento Interno) o recolhimento da
dívida aos cofres da Prefeitura Municipal de Fátima - Bahia, acrescida dos encargos legais calculados a
partir das datas a seguir indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Cz$ 48.185,30, a partir de 16/06/1987; Cz$ 11.997,97, a partir de 24/08/1987; e Cz$ 24.526,78, a partir
de 13/10/1987;
aplicar ao Sr. Osvaldo Ribeiro do Nascimento, ex-Prefeito Municipal, a multa prevista
no inciso IV do art. 58 da Lei n° 8.443/92, no valor de CR$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros reais),
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art.
159, inciso III, alínea a, do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
incluir o nome do responsável, Sr. João Maria de Oliveira, em lista específica, a ser
enviada ao Ministério Público Eleitoral competente, para os fins indicados no art. 91 da Lei n° 8.443/92 c/c
os arts. 1°, inciso I, alínea 'g', e 3° da Lei Complementar n° 64, de 18/05/1990."
Após o julgamento, que ocorreu na Sessão de 12/05/94 (fls. 36/39), mas antes que fossem
realizadas as devidas notificações, foram juntados aos autos os documentos de fls. 40/55, protocolizados
nesta Corte em 24/01/94, em que o Sr. João Maria de Oliveira encaminha Prestação de Contas
Complementar.
Referida Prestação de Contas contém os Avisos de Lançamento de Crédito na conta da
Prefeitura Municipal de Fátima a título de cota-parte do Fundo Especial. Entre eles, um refere-se ao valor
de Cz$ 29.481,01, não constante da lista encaminhada pela Petrobrás, às fls. 03/05.
Consta ainda do demonstrativo de receita e despesa o recebimento e aplicação de Cz$
48.185,30.
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Diante disso, o Ministério Público, às fls. 60/61, propôs, e o Relator a quo acolheu, a
adoção das seguintes medidas:
a citação do Sr. João Maria de Oliveira, pelo valor de Cz$ 29.481,01;
a suspensão da execução do Acórdão n° 97/94-2' Câmara, no tocante às alíneas a, c e
d, até o atendimento da referida citação;
o cumprimento da determinação constante da alínea b do mencionado Acórdão.
Regularmente citado, o responsável não apresentou defesa nem recolheu o valor indicado
na citação
Considerando que o débito inicialmente apontado no Acórdão condenatório, no valor de
Cz$ 84.710,05, decorreu do somatório das parcelas de Cz$ 48.185,30 (16/06/87), Cz$ 11.997,97
(24/08/87) e 24.526,78 (13/10/87);
Considerando que o valor de Cz$ 48.185,30 consta da Prestação de Contas apresentada
pelo responsável às fls. 40;
Considerando que referida Prestação de Contas deu notícia de mais uma parcela
transferida ao Município a título de cota-parte no valor de Cz$ 29.481,01;
Considerando que citado valor, segundo a Unidade Técnica, não teve sua boa aplicação
demonstrada;
o Analista propôs, com a anuência do Diretor e do Secretário, que (fls. 73/74)
o prosseguimento da execução do Acórdão n° 97/94-2' Câmara, na parte referente às
letras a, c e d;
a alteração do valor do débito, constante da alínea a, de Cz$ 84.710,05 para Cz$
66.005,76, porquanto este último valor resulta do somatório das seguintes parcelas: Cz$ 11.997,97
(24/08/87), Cz$ 29.481,01 (09/09/87) e 24.526,78 (13/10/87);
o encaminhamento dos autos à SECON para cobrança do débito indicado na alínea b do
mencionado Acórdão; e
o retorno dos autos à SECEX/BA, a fim de dar prosseguimento às medidas
mencionadas na alínea a do Acórdão n° 97/94-2' Câmara.
O Relator a quo, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, diante da proposta da Unidade Técnica
de alteração do valor da condenação, e considerando que (fls. 75):
"a) a alteração pretendida originou-se de erro substancial ou essencial uma vez que
alcança a definição do 'quantum' da condenação em discussão, acenando, dessa forma, para a nulidade do
ato (arts. 87 e 147, inciso II, do Código Civil Brasileiro); e
b) a nulidade em causa não se pronuncia de oficio e só pode ser alegada pelo interessado
ou Ministério Público (art. 152 do Código Civil c/c o art. 35 da Lei n° 8.443/92)."
remeteu os autos ao Ministério Público junto ao TCU "para a adoção das medidas que
entender cabíveis e necessárias".
O Ministério Público, por sua vez, representado pelo Procurador-Geral Walton Alencar
Rodrigues, interpôs o presente recurso de revisão, com fundamento no art. 35, inciso I, da Lei n° 8.443/92,
por entender que houve erro de cálculo nas contas, e formulou pedido no sentido de que seja anulada a
condenação do Sr. João Maria de Oliveira no valor de Cz$ 84.710,05, para condená-lo no valor de Cz$
66.005,76, mantidos os demais termos do Acórdão n° 97/94-2 Câmara.
É o Relatório.
VOTO
A condenação do responsável no valor de Cz$ 84.710,05 decorreu de julgamento que
deixou de apreciar os documentos de fls. 40/55, protocolizados nesta Corte em data anterior à do
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julgamento deste processo mas, não entendo por que razão, juntados aos autos somente após a sua
realização (o Acórdão ora recorrido consta dos autos às fls. 38/39, e os documentos às fls. 40/55).
Portanto, em tese, caberiam Embargos de Declaração com efeitos infringentes, ante a
omissão apontada.
No entanto, a juntada tardia dos documentos aos autos impossibilitou que deles tomasse
conhecimento o Relator a quo antes do julgamento.
Por outro lado, verifico que, de fato, o Acórdão recorrido contém erro de cálculo nas
contas, pois o débito, considerados os documentos de fls. 40/55, deve ser de Cz$ 66.005,76 e não como
constou.
É de se notar que no processo civil, não obstante todo o formalismo e a rigidez processual
que lhe é peculiar, o Julgador pode de oficio retificar a decisão prolatada com erro de cálculo (CPC, art.
463, inciso I, in fine).
A nossa Lei Orgânica, porém, embora discipline o processo de natureza administrativa,
preferiu, a contrario sensu, incluir, o erro de cálculo nas hipóteses de cabimento do recurso de revisão,
inviabilizando assim a sua retificação ex officio.
Diante disso, entendo que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
Data venia dos que entenderam de modo diverso, não estou convencido de que o erro de
cálculo represente a nulidade do Acórdão recorrido no ponto questionado, porquanto não se trata aqui de
error in procedendo mas sim de error in judicando, pois se fez juízo equivocado, não se tendo verificado
qualquer afronta a norma de natureza processual.
No mérito, faço as seguintes considerações.
A Prestação de Contas de fls. 14, encaminhada pelo Prefeito sucessor, Sr. Osvaldo Ribeiro
do Nascimento, carece de maior consistência, pois faz referência ao valor de Cz$ 77.710,05 como tendo
sido o recebido pelo citado Município, quando na realidade os avisos de crédito encaminhados pelo Sr.
João Maria de Oliveira demonstram que o valor repassado foi de Cz$ 114.191,06, que representa o
somatório das cotas-partes de Cz$ 48.185,30 (16/06/87), Cz$ 11.997,97 (24/08/87), Cz$ 29.481,01
(09/09/87) e 24.526,78 (13/10/87).
A Prestação de Contas Complementar, encaminhada pelo próprio Prefeito à época das
transferências dos recursos, Sr. João Maria de Oliveira, demonstra a aplicação apenas da primeira cotaparte, no valor de Cz$ 48.185,30, não obstante tenha vindo acompanhada dos referidos avisos de crédito,
contendo informação no sentido de que o Município recebeu no período o valor total de Cz$ 114.191,06.
É de se notar que se considerarmos as duas Prestações de Contas enviadas como válidas,
chegaremos à conclusão duvidosa de que o Município recebeu, no período, o valor total de Cz$
125.895,35. Esse valor difere daquele informado pela Petrobrás e também daquele resultante do contido
nos avisos de crédito, motivo pelo qual não se presta a demonstrar a boa aplicação dos recursos.
Desse modo, entendo acertada a posição da Unidade Técnica no sentido de considerar
apenas a Prestação de Contas Complementar encaminhada pelo Sr. João Maria de Oliveira. Assim, o total
de recursos recebidos pelo Município passa a ser de Cz$ 114.191,06, que representa o somatório das
cotas-partes referidas anteriormente e comprovadas pelos avisos de crédito, e o total de recursos em
relação aos quais o responsável prestou contas de forma coerente foi de Cz$ 48.185,30, que representa o
valor constante da citada Prestação de Contas. Conseqüentemente, o valor não comprovado foi de Cz$
66.005,76, motivo pelo qual deve a alínea a do Acórdão recorrido ser alterada no que concerne ao valor
do débito:
Ressalto, no entanto, que a Prestação de Contas dos recursos dessa natureza é
profundamente carecedora de maior consistência probatória, muito menos por culpa dos responsáveis e
muito mais por imperativo da própria norma regulamentadora vigente à época, motivo pelo qual nada
tnin_bjb_160p \processos do BJB \ 1998 \ d2
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impede que o responsável, até mesmo em sede recursal, apresente novo formulário de Prestação de
Contas, cabendo a esta Corte o juizo de valor acerca dos documentos novos.
Felizmente, a fiscalização desses recursos pelo TCU não mais exige prestações de contas
desse tipo.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação
do Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 1 1 de novembro de 1998

ENTO JOSE UGA
Ministro-R lato
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1. Processo no 250.179/92-0
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
3. Interessado: Ministério Público junto ao TCU.
4. Órgão: Prefeitura Municipal de Fátima/BA.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
7. Unidade Técnica: SECEX/BA.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos, em fase recursal, estes autos de Tomada de Contas Especial
de responsabilidade do Sr. João Maria de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Fátima/BA, referente às
cotas-partes recebidas pelo citado Município do Fundo Especial de que trata a Lei n° 7.525/86;
Considerando que o Acórdão n° 97/94-2' Câmara condenou o responsável ao pagamento da
quantia de Cz$ 84.710,05, correspondente às seguintes cotas-partes: Cz$ 48.185,30 (16/06/87), Cz$
11.997,97 (24/08/87) e 24.526,78 (13/10/87);
Considerando que o Ministério Público junto ao TCU interpôs recurso de revisão, alegando
erro de cálculo nas contas;
Considerando que a Prestação de Contas Complementar encaminhada pelo responsável
evidenciou que referido Município recebeu também a cota-parte de Cz$ 29.481,01(09/09/87), totalizando
assim Cz$ 114.191,06;
Considerando que mencionada Prestação de Contas demonstrou a aplicação da primeira
cota-parte, no valor de Cz$ 48.185,30;
Considerando que, diante desses fatos, a Prestação de Contas encaminhada pelo Sr.
Osvaldo Ribeiro do Nascimento mostra-se profundamente carecedora de consistência;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU para, no mérito,
dar-lhe provimento, reformando, conseqüentemente, a alínea a do Acórdão n° 97/94-2' Câmara, a fim de
que a condenação do Sr. João Maria de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Fátima, deixe de ser pelo
valor de Cz$ 84.710,05 e passe a ser pelo valor de Cz$ 66.005,76 (sessenta e seis mil e cinco cruzados e
setenta e seis centavos) e que os valores e as datas indicadas deixem de ser aqueles constantes do Acórdão
recorrido e passem a ser os seguintes: Cz$ 11.997,97, a partir de 24/08/1987; Cz$ 29.481,01, a partir de
09/09/1987; e Cz$ 24.526,78, a partir de 13/10/1987;
manter os demais termos do Acórdão n° 97/94-2' Câmara;
restituir os presentes autos à SECEX/BA para que proceda à notificação do responsável e
posteriormente encaminhe os presentes autos à SECON para preparação do processo de cobrança judicial
do débito indicado na alínea b do Acórdão recorrido.
9. Ata n° 45/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 (Relator), Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

BENTO JOSÉ
Ministro-

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO I — CLASSE I — PLENÁRIO
TC-019.967/85-3
(Anexo: TC-011.270/84-5, em 3 volumes e TC-009.199/88-8)
Natureza: Recursos de Revisão
Responsáveis: Jorge Luiz da Rosa Vargas e outros
Interessados: Departamento de Pesos e Medidas de Mato Grosso
do Sul - DPM/MS e Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO
Ementa: Recursos de Revisão impetrados contra Acórdão
Plenário de 21.07.88. Elementos recursais e documentais adicionais
inseridos nos autos suscitaram diligências. Falta de comprovação
do uso pessoal do dinheiro objeto da deliberação recorrida. Infração
contra preceitos legais de natureza contábil e operacional.
Conhecer dos recursos. Provimento parcial. Insubsistente
o Acórdão recorrido no que se refere à imputação do débito.
Manutenção da irregularidade das contas. Aplicação de multa
individual aos responsáveis, observado o limite imposto pelo
Decreto-lei n° 199/67. Remessa de cópia da Deliberação e sua
fundamentação ao Governo Estadual e ao Controle Interno.
Arquivamento dos autos por economia processual, sem
cancelamento da dívida.
Adota-se como Relatório o teor da instrução elaborada pelo AFCE Carlos Sávio Rosa
(fls. 680/693), endossado pelo Titular da ia SECEX (fl. 694):
"Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial originada do Inquérito Administrativo
instaurado pelo Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, mediante a Portaria n° 166, de 29/12/83, para apurar a aplicação de dinheiro público em
operações bancárias pelo Departamento de Pesos e Medidas de Mato Grosso do Sul - DPM/MS
(TC-011.270/84-5, em anexo).
O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, autarquia
federal criada pela Lei n° 5.966, de 11/12/73, vinculada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, é o órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, que tem por finalidade a execução, em todo o território nacional, da política de metrologia
legal, científica e industrial, de normalização industrial e de certificação de qualidade de produtos
industriais, de acordo com as normas baixadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - CONMETRO (art. 1° do Decreto n° 79.206, de 04/02/77). O Departamento de
Pesos e Medidas de Mato Grosso do Sul - DPM/MS, por sua vez, é 'órgão de atividade específica' da
Secretaria de Indústria e Comércio daquele Estado, tendo como uma de suas finalidades orientar e
fiscalizar a execução da legislação de metrologia, normalização e qualidade industrial, através de
delegação do INMETRO (fl. 111 do TC-011.270/84-5).
2.1. O relacionamento entre essas duas entidades públicas, no que se refere às questões tratadas nos
presentes autos, decorre de convênio firmado entre o então Ministério da Indústria e do Comércio e o
Estado de Mato Grosso do Sul, para execução de atividades metrológicas naquele Estado, nos termos da
Lei n° 5.966/73, por um prazo de 5 anos a contar de 27/08/82, data de sua assinatura (extrato publicado
no DOU de 29/09/82, págs. 18317/18318; fls. 678/679).
Concluídos seus trabalhos, a Comissão de Inquérito elaborou o Relatório de fls. 268/289
(TC-011.270/84-5), em que consta a apuração das seguintes irregularidades no DPM/MS:
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abertura de duas contas correntes (n's 3.162-9 e 3.140-5) à revelia do INMETRO e em
estabelecimento bancário (Banco de Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL) diverso da rede
oficial própria, em desacordo com o art. 8° do Decreto n° 62.102, de 11/01/68 (fls. 268/269 e 277);
recebimento de recursos de empresas transportadoras de combustível a título de 'doação'
(na verdade, antecipação de pagamentos das transportadoras por serviços de aferição, a serem
compensados das 'doações), para construção de posto de aferição de caminhões-tanque e sede
do DPM/MS, sem consulta e autorização prévia do INMETRO (fl. 273);
depósito, nas referidas contas clandestinas, dos recursos 'doados', de receitas de serviços
de aferição e de multas decorrentes da aplicação da legislação metrológica, para movimentação
no mercado financeiro (`over night') e posterior aplicação na obra do DPM/MS (fl. 273);
emissão de certificados de aferição de caminhões-tanque (na verdade, documentos de revalidação)
estranhos ao conhecimento do INMETRO, impressos e numerados irregularmente (fl. 279, alínea d);
lavratura de autos de infração à legislação metrológica, por 'Comandos Especiais de Fiscalização',
cobrando-se multas no ato da autuação, sem direito de defesa, com infringência da então vigente Portaria
n° 60/77 do INMETRO (fl. 279, alíneas g e h);
O elaboração de mapas de arrecadação de receitas de serviços de metrologia (relatórios diários de
metrologistas) não condizentes com a realidade dos fatos (fl. 279, alínea i);
g) falta de comprovação do destino da importância de Cr$ 11.004.946,06, sacada da conta n°3.162-9,
no CREDIREAL, em 28/10/93 (fls. 201, item 11°, e 280/281, alíneas 'a' a
Os resultados do Inquérito foram encaminhados às autoridades do Estado de Mato GTOSSO do Sul, para
as providências cabíveis naquela esfera de competência, e ao Tribunal, que, após proceder a algumas
diligências a respeito da movimentação e aplicação de recursos de que tratam as alíneas a, b, c e g do item
anterior, determinou a realização de inspeção especial com a finalidade de esclarecer todos os aspectos
que interessassem ao convênio de que tratam os autos (fls. 330/332).
Realizada a inspeção especial (fls. 333/339) e convertidos os autos do Inquérito Administrativo (TC011.270/84-5) em Tomada de Contas Especial (TC-019.967/85-3; fls. 359), os responsáveis JORGE
LUIZ DA ROSA VARGAS, HELDER PEREIRA DE FIGUEIREDO e ROSÁLIA TANIA DE ABREU
ALENCAR, respectivamente ex-Diretor-Geral, ex-Diretor Técnico e ex-Diretora de Administração e
Finanças do DPM/MS, foram citados, solidariamente, para apresentarem alegações de defesa ou
recolherem, aos cofres do INMETRO, a importância de Cr$ 15.859.403,00, acrescida da correção
monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 18/04/84, data imediatamente posterior ao
encerramento da conta corrente n° 3.140-5 (fls. 362/368).
Na Sessão de 21/07/88 (fl. 401), o Tribunal, rejeitando os argumentos da defesa (fls. 373/390)
e considerando a ocorrência de desvio de recursos financeiros em proveito pessoal dos responsáveis,
julgou irregulares as presentes contas e em débito os mesmos agentes, solidariamente, pela referida
importância. Inconformados com a Decisão proferida, os responsáveis impetraram recursos de revisão
(fls. 407/416, 420/422 e 424/437), alegando que a verba havia sido revertida, na época (exercícios de
1983 e 1984), à conta do INMETRO e aplicada na construção da sede do DPM/MS.
6.1 No exame das peças recursais, a então 1" IGCE (Instruções de fls. 463/464 e 483) e a IRCE/MS
(Instrução de fls. 473/478) manifestaram-se de forma divergente a respeito das questões relativas
ao desvio de recursos e ao provimento dos recursos interpostos, bem como quanto ao encaminhamento do
presente processo.
Assim, tendo em vista os pareceres divergentes emitidos pela então P IGCE (Instruções de fls. 463/464
e 483) e IRCE/MS (Instrução de fls. 473/478) e as dúvidas que ainda perduravam quanto à
responsabilidade dos gestores condenados pelo Acórdão de fl. 401, o Exmo. Sr. Ministro-Relator
determinou, pelo Despacho de fl. 486, as seguintes providências para uma completa elucidação da
matéria:
'a) a IRCE/MS identifique, de forma clara e objetiva se possível com documentos comprobatórios, o
valor do débito e os responsáveis, afim de ser mantido, em seus termos, o Acórdão condenatório,
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ou, por outro lado, seja cancelada a inscrição indevida dos aludidos responsáveis e arquivado o
processo;
que a 1° IGCE se manifeste, da forma acima mencionada mantendo ou alterando seu
posicionamento sobre a matéria; e
ouça-se, novamente, a douta Procuradoria, para que, de forma conclusiva, se manifeste quanto
ao mérito.'
Em cumprimento do referido Despacho, a SECEX/MS procurou reunir, junto aos agentes financeiros
Banco de Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL e Banco do Brasil, todos os documentos
comprobatórios das despesas, tais como, cheques e conciliações, sem, contudo, lograr êxito, uma vez que,
decorrido o tempo regulamentar de guarda, os documentos já haviam sido incinerados, além do que, à
época dos acontecimentos, não eram microfilmados (fl. 647).
Assim, entendendo impossibilitado o atendimento à determinação do Exmo. Sr. Ministro-Relator, a
SECEX/MS concluiu, mediante os pareceres de fls. 647/650, no sentido de que o Tribunal conhecesse dos
recursos impetrados pelos responsáveis contra o Acórdão de fl. 401, para dar-lhes provimento,
considerando as presentes contas iliqUidáveis e propondo o respectivo trancamento e arquivamento do
processo, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei n° 8.443/92 e arts. 155 e 156 do Regimento Interno/TCU.
Em prosseguimento, na forma da mesma determinação, os autos foram objeto de análise nesta
Secretaria mediante o Despacho de fls. 651/655, em que o Secretário, após fazer um relato histórico dos
fatos de maior relevância e interesse para a matéria, e abordar as questões pendentes dos autos, formulou,
em seguida, proposta de encaminhamento pelo Tribunal, nos seguintes termos:
Cumpre ressaltar que as investigações a cargo da IRCE/MS objetivam esclarecer as
15.
seguintes questões:
os recursos sacados da conta do Banco CREDIREAL foram aplicados em prol do Departamento
ou em proveito pessoal dos dirigentes, uma vez que os autos apontam a possibilidade dos recursos
terem sido destinados à construção de um prédio de propriedade do INMETRO;
o valor exato dos recursos, bem assim dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras; e
as responsabilidades.
16. Não obstante os esforços da SECEX/MS, não puderam ser solucionadas as pendências dos
autos.
17. Encontram-se, portanto, esgotadas todas as possibilidades de serem auferidas as informações
que resumimos no item anterior, alíneas 'a' e 'b', quais sejam, as questões referentes à destinação
dos recursos e seu exato montante.
18. Resta, portanto, segundo pensamos, a questão da responsabilidade dos encarregados do
DPM/MS, Srs. Jorge Luiz da Rosa Aguiar (sic) (Diretor do DPM/MS), Helder Pereira de
Figueiredo (Diretor-Técnico) e Rosália Tânia de Abreu Alencar (Diretora de Administração e
Finanças).
19. Apesar de não existir nos autos a efetiva comprovação de desvio de verbas públicas em
proveito pessoal dos responsáveis, segundo pensamos, estão evidentes a irregularidade
e a ilegalidade dos procedimentos utilizados pela administração do DPM/MS, a saber:
a abertura e movimentação de conta bancária desconhecida do IIVMETRO, em instituição
bancária não oficial;
recebimento de quantias de empresas transportadoras, a título de doações, para fins
de construção de posto de aferição de caminhões-tanque, à revelia do INMETRO;
aplicação de recursos no mercado financeiro em nome do IIVMETRO e à revelia deste:
utilização de doações recebidas e de rendimentos auferidos em aplicações financeiras na
construção de prédio público;
descumprimento das normas regulamentadoras dos procedimentos contábeis e operacionais
das entidades e órgãos da administração pública, tais como o DL n° 200/67 e a Lei n° 4.320/64,
- ETRO.
além do descumprimento das próprias normas internas do INM
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Nestas condições, em que pese a impossibilidade de concluir-se pelo desvio de verbas públicas,
tendo em vista que já se esgotaram as providências para apuração dos prováveis prejuízos havidos,
dissentindo das conclusões da SECEX/MS (lh. 649/650), entendemos que os responsáveis não
podem ficar isentos de responder pelos procedimentos irregulares enumerados no item anterior,
atos estes que ensejaram a ocorrência dos fatos tratados nestes autos, devendo, portanto, sofrer as
sanções aplicáveis à espécie.
(..)
Diante dos fatos constantes dos presentes autos, em especial os registrados no item 19,
entendemos que o julgamento pela irregularidade das contas deve ser mantido, reformulando-se,
entretanto, o Acórdão de fl. 401, na parte referente à condenação por débito, uma vez esgotadas
todas as possibilidades de sua quantificação, devendo, por outro lado, ser aplicada aos
responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, consoante decidido pelo
Tribunal na Sessão de 19-5-92 (Decisão n° 190/91 - Primeira Câmara).
(..)
À vista do exposto e, considerando que nos presentes autos não se comprovou locupletamento
pessoal dos responsáveis, mas configuradas irregularidades na utilização de dinheiros públicos e
infringência de normas legais aplicáveis aos procedimentos contábeis e operacionais dos órgãos e
entidades públicas, submetemos os autos à douta Procuradoria, propondo, que o Tribunal:
I - conheça dos recursos de fls. 407/417, 420/422 e 424/437 interpostos pelos responsáveis, para,
no mérito, negar-lhes provimento;
II - reveja a Decisão de 21-7-88 (fls. 402/403) e o Acórdão da mesma data ff 1. 401), na parte
referente ao débito original de Cr$ 15.859.403,00 uma vez impossibilitada a comprovação
de desvio dos recursos e a efetiva comprovação dos seus valores, permanecendo, entretanto, o
julgamento pela irregularidade das contas;
III - nos ternos do art. 16, III 'b', c/c o art. 19, parágrafo único, da Lei n° 8. 443/92, aplique aos
responsáveis a multa de que trata o art. 58, inciso I, da mesma Lei n° 8.443/92, nos limites
estabelecidos pelo art. 53 do Decreto-lei n° 199/67, em vigor à época dos fatos, pela prática de
irregularidades no recebimento e aplicação de recursos provenientes da prestação de serviços
metrológicos.'
Em Parecer de fl. 656, o Representante do Ministério Público junto ao TCU endossou a proposta
sugerida pelo Secretário desta Unidade Técnica nos itens I, II e III retrotranscritos.
Finalmente, na presente etapa processual, o Exmo. Sr. Ministro-Relator submete a esta Secretaria,
para reexame da matéria (fl. 677), informações adicionais oferecidas pelo responsável HELDER
PEREIRA DE FIGUEIREDO (fls. 658/676), após ter obtido vista dos autos (fl. 657).
12.1. Apresenta o responsável, desta feita, elementos para refutar as ocorrências de desvio de recursos
públicos e irregularidades administrativas cometidas pelos ex-Diretores do DPM/MS, reportando-se,
inclusive, ao teor da análise conclusiva contida no Despacho de fls. 651/655, do titular desta Secretaria.
Os argumentos de que ora se trata são, em resumo, os seguintes:
a) conforme se depreende da análise dos autos, são duas as razões que permitem que remanesçam
dúvidas sobre a conduta dos agentes responsáveis e impedem tanto a demonstração de desvio de recursos
públicos quanto a confirmação dos 'imensos roubos havidos': o INMETRO não disporia dos
comprovantes de despesa; e o CRED1REAL não disporia dos cheques e demais documentos bancários
demonstrativos da movimentação financeira realizada.
Segundo o responsável, essa conclusão estaria incorreta, passando a questionar procedimentos que não
foram adotados pelo 'corpo técnico' do Tribunal, quais sejam:
- solicitar ao INMETRO os documentos relativos ao processo licitatório da sede do DPM/MS,
fisicamente existente e incorporada ao patrimônio daquele Instituto, quando, então, se constataria a
inexistência desses documentos, uma vez que não houve recursos oficiais alocados para tal fim. Tal
situação ratificaria a defesa dos processados, uma vez que sempre disseram que os recursos dos
transportadores foram destinados à obra do DPM/MS;
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fazer uma vistoria 'cid perpetuam rei memorian' para constatar a existência física da construção;
realizar entrevistas com funcionários do DPM e INMETRO, investigando como foi realizada a
obra e de onde vieram os recursos;
caso tivessem sido realizadas as diligências acima e ainda persistissem dúvidas quanto à aplicação
de todo o montante doado ao INMETRO, ensejando o desvio de recursos por parte dos processados,
algumas verificações poderiam ter sido realizadas pela investigação, como, por exemplo, atualizar a
importância que teria destino ignorado (Cr$ 15.859.403,00) pela variação do INPC de 01/11/83 (época
dos primeiros levantamentos), até 31/10/95 (data do expediente ora em foco), obtendo-se o valor de
R$ 41.648,32, e cotejá-la com o custo global da construção da sede, de 157,02 m 2, no montante de
R$ 59.801,06, em outubro/95, segundo valores do Custo Unitário Básico do SINDUSCON-MS. Com
isso, a investigação 'teria a clara, insofismável e inconteste demonstração que os recursos recebidos em
doação tiveram destinação certa em favor do próprio INMETRO, tanto que o custo de construção é
inferior àquele recebido. Não é milagre e sim fruto da administração direta e pessoal deste signatário, sem
interveniências externas, sem empreiteiras e sem desvios' ;
uma vez que a obra foi construída com recursos não orçamentários, no valor atualizado de
R$ 41.648,32 (out/95), inferior, portanto, aos R$ 59.801,06 calculados com base nos custos do
SINDUSCON-MS, pergunta o responsável onde estaria 'o desvio', 'o roubo', 'a safadeza';
quanto às irregularidades administrativas (abertura de conta corrente em estabelecimento bancário
não oficial e aplicação de recursos públicos no 'over night'), que ensejariam a aplicação dos preceitos do
art. 58, I, da Lei n° 8.443/93, nos limites do Decreto-lei n° 199/67, o responsável as contesta mediante as
seguintes considerações:
13.2 Primeiramente, quanto à questão de desvio de recursos públicos, é preciso deixar claro que
a impossibilidade de apuração de qual teria sido o destino da importância de Cr$ 15.859.403,00, em
valores de 18/04/84, se em proveito pessoal dos responsáveis ou se em finalidade diversa, de maneira
alguma pode ser reputada a procedimentos não realizados pelo 'corpo técnico' do Tribunal, conforme
deixa a entender o responsável, numa tentativa de inverter os papéis das partes, em que procura passar de
acusado a acusador.
13.2.1 Ora, o problema todo decorre de uma única e exclusiva causa, qual seja, a abertura de contas
bancárias em nome do INMETRO e à sua revelia, em banco (CREDIREAL) diverso da rede oficial
própria e com movimentação de recursos sem os devidos registros financeiros e contábeis no DPM/MS,
inclusive com o conhecimento da Diretora de Administração e Finanças daquele Departamento, conforme
se depreende de seu depoimento perante a Comissão de Inquérito (fls. 128/129). Tais registros, caso
tivessem sido feitos, na forma legalmente exigida, em especial segundo as disposições do art. 93 do
Decreto-lei n° 200/67, poderiam ser objeto de inspeção a qualquer tempo para dirimir dúvidas que
porventura persistissem.
13.2.2 A propósito, a falta de providências adequadas que agora é inferida pelo responsável poderia, da
mesma forma, ser aventada em seu desfavor, uma vez que ele próprio, por ocasião do andamento do
Inquérito Administrativo, quando ainda detinha a condição de Diretor Técnico do DPM/MS, deveria ter
colocado à disposição daquela Comissão de Inquérito todos os documentos, se existissem, capazes de não
deixar dúvidas a respeito de sua conduta. Conforme se constata nos autos, o responsável somente se
dignou a adotar providências quando foi notificado para recolhimento da importância devida, nos termos
do Acórdão de fl. 401, sendo que também não logrou êxito em obter os documentos necessários para sua
defesa (fls. 424/461).
13.2.3 Ainda sobre esse assunto, pode-se constatar, pelo teor dos 'Termos de Declarações' do então
Diretor-Geral (fls. 21/27 do TC-011.270/84-5) e consoante a Instrução da Comissão de Inquérito (fl. 199,
itens 5 0 a 7°, e 202/203, itens 16° a 23° do TC-011.270/84-5), que aquela autoridade foi instada pela
Comissão a apresentar os documentos originais da 'doação' feita pelas transportadoras de combustível e
extratos originais das duas contas correntes abertas no CREDIREAL. Do montante relativo ao principal
da 'doação' (Cr$ 11.587.339,00), o ex-Diretor-Geral somente apresentou à Comissão comprovantes, de
forma precária, no total de Cr$ 8.700.000,00, permanecendo inadimplente, quanto aos valores restantes e
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aos extratos originais das contas, até o final dos trabalhos do Inquérito (fl. 202, itens 19 a 22). Igualmente,
questionada a respeito da documentação pertinente, a então Diretora de Administração e Finanças do
DPM/MS, em depoimento perante a Comissão de Inquérito, reconheceu a falha de não se exigirem
do ex-Diretor-Geral os recibos de 'doação', bem como de não se montar um controle das operações,
mediante registro em livro-caixa (fl. 128, linhas 21 e 22, do TC-011.270/84-5).
13.2.4 Acrescente-se, ainda, que a falta de registros financeiros e contábeis indispensáveis à comprovação
da lisura das operações conduz, necessariamente, tanto à dúvida que remanesce nos autos em relação ao
desvio dos recursos, se em proveito pessoal dos responsáveis ou não, quanto à impossibilidade da efetiva
comprovação de seu montante (Cr$ 15.859.403,00).
Logicamente, 'a contrario sensu' , somente não haveria a dúvida, nem a impossibilidade, se fosse
demonstrada a destinação legitima dos recursos e houvesse registros suficientes para comprovar a licitude
dos atos praticados. Ademais, a falta da efetiva quantificação dos valores de destino ignorado resulta na
impossibilidade de exigir-se dos responsáveis o ressarcimento daqueles recursos ao Erário, restando
apenas a questão da responsabilidade administrativa, conforme já tratado nos itens 19 e 20 do Despacho
de fls. 651/655, transcritos no item 10 desta Instrução.
13.2.5 Portanto, em verdade, as duas razões apontadas pelo ex-Diretor Técnico como causa das dúvidas a
respeito da conduta dos responsáveis (subitem 12.1, alínea a, desta Instrução) não decorrem de
procedimentos não realizados, seja no Inquérito Administrativo, seja na Tomada de Contas Especial, mas,
sim, de ato ilícito originário, mencionado no subitem 13.2.1 desta Instrução, cometido pelos responsáveis
solidariamente, porquanto os três já referidos ex-Diretores do DPM/MS detinham poder para movimentar
as contas correntes irregulares.
13.3 Em prosseguimento, quanto à obra existente (posto de aferição de caminhões-tanque e sede do
DPM/MS), entende-se que não foi aventado, no Inquérito Administrativo, questionamento a respeito da
forma de sua construção, se mediante licitação ou não, porquanto a Comissão de Inquérito foi constituída,
originariamente, com o objetivo de apurar a aplicação de dinheiro público em operações bancárias pelo
DPM/MS.
13.3.1 De qualquer modo, não se pode inferir que a obra não seja de conhecimento da Comissão, uma vez
que, nos depoimentos por ela colhidos (fls. 21/27 e 123/125), os responsáveis se referem à construção do
posto de aferição como justificativa para a aplicação, no mercado financeiro, dos recursos 'doados'. Além
disso, no Parecer de fls. 309/319, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul refere-se,
expressamente, à 'existência material de um prédio construído no local onde funciona o INMETRO,
concluído com doações de terceiros e rendas de aplicações da receita metrológica no mercado aberto' (fl.
318). Entretanto, a existência da obra, por si só, não é suficiente para demonstrar que foi construída de
forma regular, nem que nela tenham sido empregados apenas recursos 'doados', conforme alega
o responsável, dada a ausência de documentos comprobatórios da totalidade das despesas.
13.3.2 Acrescente-se que os recursos oriundos das transportadoras de combustível não constituem,
rigorosamente, 'doação' ao DPM/MS, mas mera antecipação de pagamento de serviços de aferição dos
caminhões-tanque daquelas transportadoras, a serem executados por aquele Departamento, por força da
legislação metrológica, conforme se constata pela Instrução da Comissão de Inquérito, itens 27° e 28°
(fls. 203/204 do TC-011.270/84-5). Não bastasse isso, na verdade os serviços de aferição não eram
executados, mas, em seu lugar, emitiam-se certificados de revalidação, cujos valores eram 'compensados'
do montante 'doado' pela respectiva transportadora. Registre-se, a titulo de ilustração, que, em caso
constatado pela Comissão de Inquérito, o DPM/MS passou a ter um 'crédito' a seu favor quando o saldo
'doado' resultou insuficiente para cobrir o valor do certificado de revalidação (idem).
13.3.3 Portanto, os valores das 'doações', na verdade antecipação de receitas, ao invés de constituírem
recursos não oficiais, como quer o responsável, são, na realidade, receitas públicas extra-orçamentárias.
Além do mais, também foram utilizados na obra recursos advindos de aplicações no mercado financeiro
de receitas de serviços de aferições e multas decorrentes da aplicação da legislação metrológica.
13.3.4 De qualquer modo, mesmo que tivessem sido aplicados na obra, por hipótese, apenas recursos não
oficiais (quer dizer, recursos privados), tal fato não implica, como afirma equivocadamente o responsável,
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a desnecessidade de procedimento licitatório. Ora, uma vez 'doados' a órgão público (se doados fossem,
pois se viu que, a rigor, não o são), os recursos deveriam, automaticamente, ser geridos consoante as
regras atinentes à Administração Pública, e não mais pela discricionariedade ampla e irrestrita do setor
privado, a despeito de serem de origem privada ou extra-orçamentários.
13.3.5 Dessa forma, uma vez que as atribuições de competência do DPM/MS compreendem, entre outras,
a aplicação da legislação metrológica, nos termos do referido convênio, a construção da obra, mesmo
tendo sido administrada diretamente pelo responsável signatário (subitem 12.1, alínea e, in fine, desta
Instrução), exigiu não só contratação de mão-de-obra (fls. 61, 64, 67, 71 e 73, entre outras, do Vol. 1 do
TC-011.270/84-5), como também compras de materiais de construção civil (Vol. 1 do TC-011.270/85-5),
exigências essas que, para serem efetivadas, requerem rigoroso procedimento formal, também, consoante
as regras atinentes à Administração Pública, em particular as estabelecidas nas disposições do Decreto-lei
n° 200/67, vigentes à época.
13.4 Ainda quanto à destinação dos valores 'doados', o responsável afirma que não houve desvio, uma
vez que a obra, tendo sido construída com recursos não orçamentários oriundos das transportadoras de
combustível, no montante de R$ 41.648,32 (resultante da atualização, até out/95, da importância de
destino ignorado, Cr$ 15.859.403,00), podendo, ainda, ser acrescidas outras verbas menores, resulta em
custo inferior ao custo global de R$ 59.801,06, calculado segundo valores do Custo Unitário Básico do
SINDUSCON-MS, também de out/95 (subitem 12.1, alíneas h e c, desta Instrução). Ora, a presente
afirmação do responsável não procede pelos motivos que passamos a expor.
13.4.1 Em primeiro lugar, a importância de destino ignorado (Cr$ 15.859.403,00) não se refere ao
montante 'doado', pois, a se considerar o teor do Balancete Financeiro à fl. 12 do TC-011.270/84-5, a dita
'doação' da Associação dos Transportadores de Combustíveis de Mato Grosso do Sul possui o valor de
Cr$ 11.587.339,00, que, acrescido do resultado de aplicação no mercado financeiro, no valor de
Cr$ 3.003.479,00, resulta em Cr$ 14.590.818,00. Registre-se, novamente, para bem frisar a procedência
das dúvidas remanescentes nos autos, que, instado pela Comissão de Inquérito a apresentar os
documentos originais da 'doação' feita pelas transportadoras de combustível, o ex-Diretor-Geral do
DPM/MS somente comprovou, de forma precária, perante aquela Comissão, o total de Cr$ 8.700.000,00,
permanecendo inadimplente, quanto aos valores restantes do montante principal, até o final dos trabalhos
do Inquérito. Ademais, a ex-Diretora de Administração e Finanças confessou, ainda, a ausência de
registro das operações em livro-caixa, tudo consoante já relatado no subitem 13.2.3 desta Instrução.
13.4.2 A importância de Cr$ 15.859.403,00, por sua vez, origina-se do saldo existente nas contas n's
3.162-9 e 3.140-5, no CREDIREAL, no valor total de Cr$ 61.047.592,00 (já computados principal e
rendimentos do 'over night'), do qual foram feitos saques nos valores de Cr$ 13.443.455,00, utilizados na
construção da sede do DPM/MS, e de Cr$ 31.744.734,00, recolhidos à conta n°4.579-9 do INMETRO,
no Banco do Brasil, e, por fim, o saque da referida importância (Cr$ 15.859.403,00), de destino ignorado,
conforme Relatório de Inspeção Especial (fls. 333/337) e parecer da ia IGCE (fl. 338).
13.4.3 Portanto, o que claramente se denota do exposto é que, apesar de ter obtido vista dos autos
(fl. 657), o responsável ainda comete o equívoco de, além de considerar a importância de
Cr$ 15.859.403,00 como despesa da obra, procurar mostrá-la como custo inferior ao do SINDUSCONMS. Ora, tal raciocínio, se fosse correto, deporia, na verdade, em desfavor do responsável, porquanto o
valor de Cr$ 13.443.445,00, sacado da conta do CREDIREAL e aplicado na obra, conforme exposto no
subitem anterior desta Instrução, somado à importância de Cr$ 15.859.403,00 resultaria num valor muito
superior ao custo do SINDUSCON-MS, levantando, assim, novas suspeitas, como, por exemplo, além do
desvio, superfaturamento. Ou, por outra hipótese, se o custo da obra fosse de Cr$ 15.859.403,00, a dúvida
quanto ao destino recairia, então, no valor de Cr$ 13.443.445,00.
13.4.4 Todos esses fatos apenas corroboram a constatação de que faltam, nos autos, elementos
consistentes para comprovar o destino da importância de Cr$ 15.859.403,00, ao que, de resto,
o responsável, desta feita, não traz nenhum documento que possa embasar seu raciocínio. Trata-se de
simples hipótese, mais com o intuito de confundir do que esclarecer, ora descartada mediante cotejo com
as informações contidas nos autos.
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13.5 Quanto às irregularidades administrativas cometidas pelos três ex-Diretores do DPM/MS, embora o
responsável HELDER PEREIRA DE FIGUEIREDO alegue que não detinha conhecimento e experiência
em assuntos da administração pública, porquanto recém-saído da universidade, que os recursos auferidos
das aplicações no mercado financeiro foram aplicados na obra, e que as contas eram em nome do
INMETRO e movimentadas em conjunto por, pelo menos, dois ex-Diretores (subitem 12.1, alíneas d e e,
desta Instrução), não há como serem acatados tais argumentos com vistas a eximirem-se de
responsabilidade os agentes envolvidos.
13.5.1 Analisando pelo aspecto subjetivo da questão, no caso específico do ex-Diretor Técnico, não se
pode conceber que o homem comum, dotado de discernimento mediano, razoável, não seja capaz de
entender ou deduzir, por si próprio, a priori, a ilicitude da abertura de contas correntes à revelia dos
controles do órgão público, da movimentação de recursos financeiros também não sujeitos a registros
contábeis, bem como da posterior destinação dos recursos a uma obra sem as devidas formalidades legais,
ocorrências essas vulgarmente conhecidas como 'caixa dois'.
13.5.1.1 Assim é que a imodesta afirmação do ex-Diretor Técnico do DPM/MS de que era brilhante aluno
e exemplar técnico depõe, em verdade, a seu desfavor, porquanto deixa a inferir-se diligência e
perspicácia suficientes por parte daquele agente, quiçá bem acima do cidadão mediano, para inteirar-se do
assunto, ainda que recém-saído da universidade. Registre-se, por oportuno, que não havia
desconhecimento de sua parte quanto a uma provável irregularidade em relação às contas correntes
clandestinas, porquanto declarou, em depoimento perante a Comissão de Inquérito (fl. 123), que o então
Diretor Financeiro do INMETRO, NEWTON GIRÃO LINS WANDERLEY, tendo sido consultado
verbalmente, havia concordado com a abertura das contas, declaração essa que teve sua veracidade
repudiada com veemência por esta última autoridade, também perante a mesma Comissão (fl. 195).
13.5.2 Quanto ao aspecto objetivo das irregularidades, o responsável concorreu ativamente para
a consecução dos fatos ilícitos relativos às contas correntes clandestinas, uma vez que detinha poder para
emitir cheques, em conjunto com outro ex-Diretor, e realmente os emitiu, conforme cópias contidas nos
autos (fls. 34, 143, 146, 153, 158, 161 e 163, entre outras, do Vol. 1 do TC-011.270/84-5).
13.5.2.1 Ademais, a conduta comissiva do ex-Diretor Técnico não se restringe às contas correntes.
Refere-se, também, à sua participação efetiva em 'Comandos Especiais de Fiscalização', sobre os quais
pesa a responsabilidade pela cobrança de multas no ato da autuação, sem direito de defesa, com
infringência de normas internas do Órgão (item 3, alínea e, desta Instrução), e pela construção da obra por
administração direta, sem as formalidades legais necessárias (item 3, alínea b, desta Instrução). Além do
mais, era do conhecimento do responsável os mapas não condizentes com a realidade da arrecadação de
receitas de serviços de aferição (item 3, alínea f desta Instrução), conforme seu depoimento perante a
Comissão de Inquérito (fls. 123/125).
13.5.3 Portanto, pelo exposto nos subitens 13.5.1 a 13.5.2.1 desta Instrução, o ex-Diretor Técnico bem
como os demais ex-Diretores do DPM/MS são responsáveis diretos pelas irregularidades apuradas, pois
efetivamente desrespeitaram, de forma deliberada, normas atinentes à Administração Pública a que se
achavam vinculados não só pela condição de funcionários públicos, mas pela qualidade de detentores de
cargos de direção.
13.5.3.1 A propósito, as irregularidades administrativas de que se trata não são meramente formais e sem
prejuízo de qualquer natureza à Administração Pública, como alega o ex-Diretor Técnico (subitens 12.1,
alínea d, e 12,1.1 desta Instrução). Com efeito, as regras de direito financeiro relacionadas com a
demonstração da regularidade das despesas públicas são normas cogentes, e não meramente dispositivas,
o que significa que o seu cumprimento não se sujeita à revelia da vontade do gestor público. Significa,
também, que o seu descumprimento possui implicações além do aspecto formal, uma vez que
compromete, de forma irremediável, toda a possibilidade de demonstração da regularidade da gestão do
órgão público, com imputações nas instâncias civil e criminal, além da administrativa.
13.5.3.2 No presente caso, quanto à responsabilidade administrativa, a Prestação de Contas apresentada
pelo DPM/MS ao INMETRO (fls. 10/16 do TC-011.270/84-5), por exemplo, não reflete a realidade dos
acontecimentos havidos na época, uma vez que menciona apenas o montante da referida 'doação'
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(principal mais aplicações), sem referência alguma aos demais recursos do Órgão e sua destinação, além
de aquele Departamento não possuir os documentos necessários à demonstração das despesas efetuadas
ou ao controle dos serviços relativos à arrecadação metrológica (fls. 305 e 634).
13.5.3.3 O emprego irregular de recursos públicos, praticado por funcionário público contra
a Administração Pública, ultrapassa, por seu turno, a fronteira administrativa e enquadra-se no tipo legal
do crime de que trata o art. 315 do Código Penal (fl. 275). O Relatório da Comissão de Inquérito, ao
abordar esse aspecto, trouxe à luz os ensinamentos de J. GUIMARÃES MENEGALE, os quais
transcrevemos a seguir, por oportuno, à vista de esclarecer de vez a matéria (fl. 275):
'As verbas e rendas aplicam-se em conformidade com a lei que as cria, a saber, a lei
orçamentária, o orçamento da despesa e a receita da República.
Empregá-las em fins diversos não equivale a malversá-las, não importa peculato, porque
subentende-se que o servidor não o fez em proveito próprio. Mas o desvio, com o fraudar a lei,
tumultua a contabilidade da União e perturba a fiscalização financeira. Não há em tais
condições, necessidade de averiguar o animus, a intenção criminosa, contudo, o dolo evidenciase com a prática do ato do comezinho conhecimento do funcionário, a quem incumba aplicar
verba ou renda, sujeito ativo, necessário, desse crime (J. G. Menegale. O Estatuto dos
Funcionários, volume II. Editora Forense. 1 edição, página 604).
13.5.3.4 No tocante à responsabilidade civil, consistente, no presente caso, no ressarcimento ao Erário dos
recursos de destino ignorado, tem-se que, consoante análise já expendida no Despacho de fls. 651/655, do
titular desta Secretaria (transcrito no item 10 desta Instrução), não ficou comprovado, nos autos, o efetivo
desvio de verbas públicas em proveito pessoal dos responsáveis, nem foi possível a quantificação exata
do débito.
13.5.3.5 Registre-se, por fim, que a presente alegação de irregularidade formal já tinha sido aventada
pelos responsáveis, nos autos, em duas outras oportunidades (fls. 223/267 e 377/387), ambas igualmente
refutadas, conforme se verifica às fls. 278 e 396.
Demonstrado, portanto, que as informações adicionais de fls. 658/676, trazidas pelo ex-Diretor
Técnico do DPM/MS, não configuram fatos novos em relação aos contidos nos autos nem elidem as
irregularidades apuradas no Inquérito Administrativo (TC-011.270/84-5) e na presente Tomada de Contas
Especial (TC-019.967/85-3), tem-se que, quanto ao mérito, não foram apresentados, pelo responsável,
elementos suficientes para alterar a proposta de encaminhamento expendida pelo titular desta Secretaria
no Despacho de fls. 651/655, transcrita no item 10 desta Instrução, permanecendo, por isso, válida em
todos os seus termos.
Diante do exposto, e considerando a mantença dos termos do encaminhamento da matéria contido no
Despacho de fls. 651/655, no sentido de que não se comprovou locupletamento pessoal dos responsáveis,
mas configuradas irregularidades na utilização de dinheiros públicos e infringência de normas legais
aplicáveis aos procedimentos contábeis e operacionais dos órgãos e entidades públicas, submetemos os
presentes autos à consideração superior, propondo que o Tribunal:
I - conheça dos recursos de fls. 407/417, 420/422 e 424/437 interpostos pelos responsáveis, bem como
das informações adicionais de fls. 658/676, para, no mérito, negar-lhes provimento;
II - reveja a Decisão de 21-7-88 (fls. 402/403) e o Acórdão da mesma data (fls. 401), na parte referente
ao débito original de Cr$ 15.859.403,00, uma vez impossibilitada a comprovação de desvio dos recursos
e a efetiva quantificação dos seus valores, permanecendo, entretanto, o julgamento pela irregularidade das
contas;
III - nos termos do art. 16, inciso III, alínea b, c/c o art. 19, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92,
aplique aos responsáveis a multa de que trata o art. 58, inciso I, da mesma Lei, nos limites estabelecidos
pelo art. 53 do Decreto-lei n° 199/67, em vigor à época dos fatos, pela prática de irregularidades no
recebimento e aplicação de recursos provenientes da prestação de serviços metrológicos.".
O Ministério Público junto ao Tribunal manifestou-se (fl. 695) em lavra do Doutor Paulo
2.
Soares Bugarin (fl. 695), destacando-se suas conclusões de relevo:
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" (..) Da análise dos novos elementos trazidos à colação, verifica-se que nada de substancial foi
acrescentado em relação aos recursos antes impetrados pelos responsáveis (..). (..) considerando que
está evidenciada nos autos a prática de atos de gestão contrários à norma legal de natureza contábil,
financeira e operacional, conforme exaustivamente demonstrado nos pareceres técnicos inseridos no
processo, com ênfase para a percuciente instrução de fls.680/693, o Ministério Público, ratificando o
seu posicionamento anterior contido no Parecer de fl. 656, manifesta-se em conformidade com a
proposição oferecida pela unidade instrutiva, na forma da conclusão de fls. 692/693."
É o Relatório.
VOTO

A razão de se relatar este processo, em que aparece como instituição interessada o Departamento
de Pesos e Medidas de Mato Grosso do Sul (uma instituição pertencente a Governo estadual), é que
constitui objeto deste processo dinheiro arrecadado por aquele Departamento e que deveria ser recolhido
aos cofres do INMETRO em razão de convênio firmado pelo Ministério da Indústria e do Comércio e o
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicado no DOU em 29.09.82, com vigência por 5 anos,
nos termos da Lei n° 5.966/73. Mediante tal convênio, foi delegada competência ao órgão estadual
(DPM/MS) para exercer a metrologia legal em nome do órgão federal (INMETRO).
No mérito, trata-se de Recursos de Revisão impetrados pelos Senhores Jorge Luiz da Rosa Vargas
(em 29.08.88, fls. 407/416), Rosália Tânia de Abreu Alencar (em 31.08.88, fls. 420/422) e Helder Pereira
de Figueiredo (em 6.09.88, fls. 424/461), contra Acórdão deste Tribunal adotado na Sessão Plenária de
21.07.88, em que os recorrentes tiveram suas contas julgadas irregulares e condenados solidariamente
pelo débito de quinze milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e três cruzeiros
(Cr$ 15.859.403,00), valor cuja transferência ao INMETRO não foi comprovada, ensejando ao Tribunal
adotar a deliberação que ora está sendo contestada.
Em essência, foi requerido pelos recorrentes que este Tribunal reveja o método de cálculo que
apontou o débito que lhes foi imputado, alegando-se que os Analistas desta Corte não teriam entendido a
mecânica de gerenciamento dos recursos arrecadados pelo DPM/MS e que deveriam ser repassados ao
INMETRO, bem como por não terem demonstrado no processo a utilização daquele dinheiro em
beneficio pessoal dos requerentes, como está implícito na deliberação recorrida.
Frise-se que, face as verificações realizadas no DPM/MS, configurou-se a utilização de várias
contas bancárias para guarda do dinheiro (duas contas no Banco do Brasil e duas contas no Banco de
Crédito Real), aplicação no mercado financeiro e uso de parte dos valores arrecadados pelo DPM/MS na
construção de edificio com finalidade de abrigar os serviços metrológicos, configurando desrespeito a
normas legais de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional (como de fato está
demonstrado documentalmente nos autos).
Comprovou-se também nos autos, desde as primeiras verificações e exames documentais,
a dificuldade em se concluir de forma clara e objetiva quanto ao valor do débito e quanto à destinação do
dinheiro. Essa dificuldade está consignada pela Analista Maria da Graça Rios, da ia IGCE, que assim
registrou sua conclusão contida na instrução inserida nas fls. 462/464, em que analisou os elementos
recursais apresentados pelos recorrentes:
"(..) porque não constam destes autos elementos de convicção que nos motivem a pedir ao Tribunal que
seja mantido o v. Acórdão de 21.07.88 01• 401), propomos à E. Corte conhecer dos recursos de fls.
407/453, para, dando-lhes provimento, determinar seja arquivado este processo."
Observo que a proposição acima foi acolhida pelo Diretor da 1' Divisão Técnica e pelo titular daquela
Unidade Técnica. A sugestão de encerrar o processo, em razão da dificuldade de se esclarecer
objetivamente sobre a aplicação do dinheiro questionado, não prosperou porque o Ministério Público
sugeriu nova diligência com vistas a se examinar mais detalhadamente a questão (parecer inserido nas
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fls. 465/466). Atendendo tal sugestão, este Tribunal realizou diligências e análises documentais,
esgotando todas as possibilidades de se esclarecer sobre a real utilização dos recursos. Frise-se que ao
longo dessas análises, configurou-se divergência sobre que posicionamento deveria o Tribunal adotar.
Veja-se que após a diligência proposta pela Procuradoria, foi inserida nos autos instrução elaborada no
âmbito da IRCE/MS em que o analista Jovino Antônio de Paula Júnior concluiu (f1.478), recebendo aval
do titular daquela Unidade Técnica (fl.478):
"(..) manifestamos nossa posição no sentido de que o Tribunal conheça do recurso interposto pelos
responsáveis (fls. 407/453), para negar-lhe provimento, mantendo o V. Acórdão de 21.07.88 (..)
Entretanto, o Titular da 1aIGCE (fl. 483) e a Procuradoria (fl. 483-verso) se posicionaram favoravelmente
ao acolhimento dos recursos, face a impossibilidade de sustentar a manutenção do débito. Em razão
desses pareceres, o Relator de então, Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, determinou nova
diligência para colher esclarecimento sobre o débito (fl. 486), em razão do que foram inseridos nos autos
um conjunto apreciável de documentos, de cuja análise resultaram novas propostas convergentes da
IRCE/MS no sentido do acolhimentos dos recursos, com provimento e encerramento do processo (fl.
648/650).
ia SECEX novamente diverge da proposta da IRCE/MS, sendo
Entretanto, o titular da
8.
acompanhado pela Procuradoria, considerando que, embora não se possa imputar objetivamente débito
aos responsáveis em face da inconsistência dos elementos analisados, ficou caracterizada irregularidade
pela inobservância de normas legais aplicadas nos planos contábil, orçamentário e operacional, o que
resultou em proposta pelo acolhimento dos recursos, negando-lhes provimento. Entretanto, em
atendimento à sugestão endossada pelo representante do Ministério Público junto a esta Corte, à época o
Doutor Francisco de Salles Mourão Branco (fls. 465/466), realizaram-se novas diligências junto às,
então, 1' IGCE e IRCE/MS, com vistas a esclarecer dúvidas existentes nos autos em razão de
documentos apresentados pelo recorrente Helder Pereira de Figueiredo e que constam nas fls. 435/461
dos autos.
Assim, esgotadas todas as formas de se esclarecerem as irregularidades consignadas no processo,
9.
1a SECEX que "(..)não se comprovou
concluiu-se finalmente, em instrução do titular da atual
locupletamento pessoal dos responsáveis, mas configuradas irregularidades na utilização de dinheiros
públicos e infringência de normas legais aplicáveis aos procedimentos contábeis e operacionais dos
órgãos e entidades públicos." Em razão de se manter inabalada a comprovação de irregularidade no
gerenciamento do dinheiro arrecadado pelo DPM/MS, as conclusões (fl. 692 e 695) foram no seguinte
teor:
"I - conheça dos recursos de fls. 407/417, 420/422 e 424/437 interpostos pelos responsáveis, bem
como das informações adicionais de fls. 658/676, para, no mérito, negar-lhes provimento;
II - reveja a Decisão de 21-7-88 (fls. 402/403) e o Acórdão da mesma data (fis. 401), na parte
referente ao débito original de Cr$ 15.859.403,00, uma vez impossibilitada a comprovação de desvio
dos recursos e a efetiva quantificação dos seus valores, permanecendo, entretanto, o julgamento pela
irregularidade das contas;
III - nos termos do art. 16, inciso III, alínea b, c/c o art. 19, parágrafo único, da Lei n°8.443/92,
aplique aos responsáveis a multa de que trata o art. 58, inciso I, da mesma Lei, nos limites
estabelecidos pelo art. 53 do Decreto-lei n° 199/67, em vigor à época dos fatos, pela prática
de irregularidades no recebimento e aplicação de recursos provenientes da prestação de serviços
metrológicos.".
Ressalvo que me transparece incongruência nas propostas convergentes da 1' SECEX e da
10.
Procuradoria, visto que está proposto conhecimento dos recursos para negar-lhes provimento, porém,
mesmo assim, modificar a deliberação recorrida para torná-la insubsistente quanto à imputação de débito.
Sendo objeto dos presentes recursos exatamente a revisão do débito, ao se rever este aspecto, estaria a
Corte indo ao encontro do pleito, portanto provindo os recursos. Portanto, divergindo na forma e
convergindo no mérito, manifesto-me favoravelmente à revisão da imputação do débito solidário,
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acatando a proposta de multa individual por estarem demonstradas nas diferentes instruções dos autos,
irregularidades no plano contábil, orçamentário e operacional.
Observo ainda, a pertinência de se remeter cópia da deliberação que vier a ser adotada por este
Colegiado ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e o Controle Interno do Ministério da Indústria e
do Comércio para conhecimento e adoção das providências cabíveis, em especial a baixa de
responsabilidade pelo débito original e inclusão pela dívida referente à multa.
Pelo que expus, propugno por que esta Corte delibere, com fundamento no art. 1°, incisos I e IX,
da Lei n° 8.443/92, no sentido de:
conhecer dos recursos de revisão interpostos pelos responsáveis, bem como das informações
adicionais inseridas nas fls. 658/676 dos autos deste processo, por atenderem os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso III, e 35, incisos II e III, da Lei n° 8.443/92;
no mérito dos recursos, dar-lhes provimento parcial e, em conseqüência, tornar insubsistente o
Acórdão adotado na Sessão Plenária de 21.07.88, no que se refere à imputação do débito original de
Cr$ 15.859.403,00;
manter os demais termos da deliberação recorrida, especialmente quanto ao julgamento pela
irregularidade das contas com base no art. 16, inciso III, alínea b, da Lei n° 8.443/92;
com base nos arts. 19, parágrafo único, e 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, observado o limite
estabelecido pelo art. 53 do Decreto-lei n° 199/67, aplicar aos responsáveis multa individual de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela infração a normas legais de natureza contábil, financeira,
orçamentária e operacional em relação ao recebimento e aplicação de recursos provenientes da prestação
de serviços metrológicos sob delegação de competência do INMETRO ao DPM/MS;
remeter cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a embasam, ao
Governador do Estado do Mato Grosso do Sul e ao Controle Interno do Ministério da Indústria e do
Comércio, para conhecer e adotar as providências cabíveis, em especial a baixa de responsabilidade
relativa ao débito original e inclusão quanto à dívida decorrente da multa;
arquivar o presente processo por medida de economia processual, conforme previsto no art. 93 da
Lei n 8.443/92, combinado com a Decisão Plenária desta Corte n° 466/95, sem cancelamento da dívida, a
cujo pagamento se sujeitam os responsáveis para que lhes possa ser dada quitação.
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar a deliberação, cujo teor submeto à elevada apreciação
deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 11 de noverabro de 1998
24
AL1VÍIR C AMPELO
Ministro-Relator
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Processo TC n° 019.967/85-3
Tomada de Contas Especial
Anexo: TC-011.270/84-5 (Inquérito Administrativo)

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

A presente tomada de contas especial é originária da conversão do inquérito administrativo
instaurado pelo Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, com o intuito de apurar irregularidades ocorridas na aplicação financeira de recursos públicos
• pelo Departamento de Pesos e Medidas de Mato Grosso do Sul - DPM/MS, nos termos da Portaria n°
166, de 29 de dezembro de 1983 (fl. 01 do TC n° 011.270/84-5). O processo foi transformado em TCE
por força da Decisão do Plenário deste Tribunal, de 31 de março de 1987 (fl. 359).
Examinam-se, desta feita, informações adicionais apresentadas pelo Sr. Helder Pereira de
Figueiredo (fls. 658/676), um dos responsáveis solidários pelas irregularidades apuradas nos autos,
objetivando, no essencial, a reforma da deliberação do Tribunal prolatada na Sessão de 21 de julho de
1988, quando estas contas foram julgadas irregulares e condenados em débito os envolvidos pelo valor
indicado, a ser recolhido na forma da legislação pertinente (fls. 401/403).
Da análise dos novos elementos trazidos à colação, verifica-se que nada de substancial foi
acrescentado em relação aos recursos antes impetrados pelos responsáveis contra a decisão mencionada
no parágrafo anterior, entre eles a petição do signatário do expediente em questão (fls. 424/434), os quais
já foram examinados e rejeitados pela Unidade Técnica e por este Ministério Público, consoante os
pareceres de fls. 651/656.
Ante o exposto e considerando que está evidenciada nos autos a prática de atos de gestão
contrários à norma legal de natureza contábil, financeira e operacional, conforme exaustivamente
demonstrado nos pareceres técnicos inseridos no processo, com ênfase para a percuciente instrução de fls.
680/693, o Ministério Público, ratificando o seu posicionamento anterior contido no Parecer de fl. 656,
manifesta-se em conformidade com a proposição oferecida pela unidade instrutiva, na forma da conclusão
de fls 692/693.
Ministério Público, em 3 de novembro de 1997

PA O S9&RES BUGARIN
Su • pr. urãdor-Geral
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ACÓRDÃO N°

167/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-019.967/85-3
Anexo: TC-011.270/84-5 (c/3 volumes) e TC-009.199/88-8
Classe de Assunto: (I) Recursos de Revisão
Responsáveis:
Jorge Luiz da Rosa Vargas - CPF 103.909.361-20;
Helder Pereira de Figueiredo - CPF 220.266.061-53; e
Rosália Tânia de Abreu Alencar - CPF 140.730.211-68.
Interessados:
Departamento de Pesos e Medidas de Mato Grosso do Sul - DPM/MS e Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Paulo Soares Bugarin
7 Unidade Técnica: ia SECEX e SECEX-MS
8 Acórdão:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos a Recursos de Revisão
impetrados pelos Senhores Jorge Luiz da Rosa Vargas, Helder Pereira de Figueiredo e Rosália Tânia de
Abreu Alencar contra o Acórdão deste Tribunal adotado na Sessão Plenária de 21.07.88.
Considerando que os autos estão instruídos de elementos recursais que não elidem
as irregularidades na utilização dos recursos federais pelo DPM/MS;
Considerando que nas peças recursais levantou-se dúvida quanto à quantificação clara e
objetiva do débito bem como sua responsabilidade e que configuradas infrutíferas as diligências
realizadas por esta Corte no sentido de esclarecer tal mister;
Considerando que não se comprovou nos autos a figura da locupletação pessoal dos
responsáveis, em relação aos recursos objeto deste processo, mas tão somente irregularidade no seu
gerenciamento;
Considerando que a 1a Secretaria de Controle Externo deste Tribunal e o representante
do Ministério Público, convergem pelo conhecimento dos recursos para rever a deliberação recorrida
no referente ao débito imputado solidariamente aos responsáveis.
Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e da Procuradoria foram acolhidos
pelo Ministro-Relator,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com base no exposto pelo Ministro-Relator e com fundamento no art. 1°, incisos I e IX, da Lei n°
8.443/92, em:
conhecer dos recursos de revisão interpostos pelos responsáveis, bem como das informações
adicionais inseridas nas fls. 658/676 dos autos deste processo, por atenderem os requisitos
de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso III, e 35, incisos II e III, da Lei n° 8.443/92;
no mérito dos recursos, dar-lhes provimento parcial e, em conseqüência, tornar insubsistente
o Acórdão adotado na Sessão Plenária de 21.07.88, no que se refere à imputação do débito original
de Cr$ 15.859.403,00;
manter os demais termos da deliberação recorrida, especialmente quanto ao julgamento pela
irregularidade das contas com base no art. 16, inciso III, alínea b, da Lei n° 8.443/92;
remeter cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a embasam ao
Governador do Estado do Mato Grosso do Sul e ao Controle Interno do Ministério da Indústria e do
Comércio, para conhecer e adotar as providências cabíveis, em especial a baixa de responsabilidade
relativa ao débito original e inclusão quanto à dívida decorrente da multa;
arquivar o presente processo por medida de economia processual, conforme previsto no art. 93 da
Lei n 8.443/92 combinado com a Decisão Plenária desta Corte n° 466/95, sem cancelamento da dívida, a
cujo pagamento se sujeitam os responsáveis para que lhes possa ser dada quitação.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Ordinária.
11 Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
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Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

Ministro-Relator
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4L

VALTON ALENCP4RJGUES
Procurador-Geral

— 65 —

eektise

Tribunal de Contas da União

Grupo I - Classe I - Plenário
TC-005.708/94-0
Natureza: Pedido de Reexame
Entidades: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM e Banco da Amazônia - BASA
Interessados: Banco da Amazônia e Deputado Federal Pauderney
Tomaz Avelino
Anexo: TC-450.010/94-5 (Auditoria Operacional no FINAM)
Ementa: Pedido de Reexame interposto contra a Decisão n 2 6 10/96Plenário. Conhecer do recurso do BASA, dando-lhe parcial
provimento, vez que os documentos apresentados pelo Banco
lograram elidir parcialmente as falhas apontadas no Relatório de
Auditoria. Conhecer, em parte, do recurso do Deputado Federal em
epígrafe, para dar-lhe provimento em relação ao fato do recorrente
haver se desligado de empresa beneficiada pelo FINAM. Devolução
dos autos ao Relator original para apreciar pedido de abertura de
procedimento administrativo-disciplinar. Ciência aos interessados e
outras autoridades relacionadas.

•

Na Sessão de 25.09.96, o Tribunal Pleno decidiu, dentre outras medidas, determinar ao Banco da
Amazônia S.A. — BASA, que "indenize o Fundo de Investimentos da Amazônia — Finam, relativamente às
quantias correspondentes à variação da BTN Fiscal e da Taxa Referencial de Juros Diária — TRD, nos períodos
em que os recursos transferidos ao Basa pelo Tesouro Nacional permaneceram flutuando sem transferência
para a conta-movimento do Finam, a partir de 07.12.89, data de edição da Lei n 2 7.918", de 07.12.89,
conforme subitem 8.4.2 da Decisão n 2 610/96.
Inconformado com a aludida determinação, a Presidência do BASA interpôs Recurso de
Reconsideração (fls. 269/368), com o objetivo de demonstrar que o "floating" dos recursos se deu por período
inferior ao apurado pela equipe do TCU, diminuindo, de conseguinte, o valor da indenização devida ao
FINAM.
A par da sobredita peça recursal, encontra-se, também, acostado aos autos requerimento de autoria
do Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino (fls. 369/374), em que pede a retificação de informações
relativas a sua pessoa consignadas no Relatório de Auditoria e a republicação de tal peça, bem assim a
apuração de supostas irregularidades cometidas pelos servidores que a subscreveram.
A instrução dos autos, a cargo da 10 SECEX, ao examinar o expediente apresentado pelo BASA,
ressaltou, preliminarmente, que, tendo em vista "que os autos cuidam de fiscalização, é cabível Pedido de
Reexame, segundo prevê o art. 48 da Lei n 2 8.443/92, e não Recurso de Reconsideração, conforme nominou
o Recorrente". Verifica, ainda, que, ante a tempestividade do recurso, bem como a presença dos demais
requisitos de admissibilidade mencionados pelo art. 33 da Lei n 2 8.443/92, o feito merece ser conhecido.
Quanto às alegações de mérito, lembra que "a partir de levantamento efetuado junto à STN e o
BASA, a equipe de auditoria concluiu que os recursos do FINAM permaneceram, durante alguns períodos,
na Conta Reservas do BASA, representando vantagem adicional para o Banco além daquela devida pela
administração da carteira do Fundo. Tendo em vista que o art. 4 2 da Lei n2 7.918, de 07.12.89, determina a
correção monetária dos saldos credores, foi proposto que o BASA pague ao FINAM a correção dos valores
que permaneceram 'flutuando', com base na variação do BTNF, a partir da promulgação da lei, e da TRD, a
partir de fevereiro de 1991 (fls. 68/69 e 89/92). A decisão recorrida acolheu a proposta, conforme formulada
no Relatório de Auditoria, ao qual remete".
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Observa que o Banco em seu contraditório "afirma que, ao invés dos 143 dias de 'floating' detectados
pela equipe de auditoria, na verdade ocorreram apenas 24. Esclarece que no período de dezembro de 1989
até abril de 1992 a sistemática de repasse dos recursos consistia na emissão de ordem bancária pela STN
dirigida ao Banco do Brasil, o qual repassava ao BASA, via compensação bancária. Ou seja, a transferência
dos recursos não ocorria diretamente entre a STN e o BASA, conforme assumiu a auditoria, razão pela qual
o período que medeia a emissão de cada ordem bancária e o depósito dos recursos na conta-movimento do
FINAM não pode ser integralmente considerado como 'floating".
Com suporte na documentação colacionada aos autos pelo recorrente e nos dados consignados no
Anexo III do Relatório de Auditoria, elaborou-se a tabela de fls. 441/443, onde, do confronto dos referidos
dados resultou a conclusão de que o "floating" dos recursos do FINAM ocorreu em períodos menores do que
os apontados no relatório de auditoria. Todavia, não ocorreu na extensão mencionada pelo recorrente, mas
num total de 26 dias. Assim, sugere-se o provimento parcial do recurso, no sentido de que o BASA pague ao
FINAM a correção monetária dos seguintes valores, durante os seguintes períodos, nas bases propostas no
relatório de auditoria - variação do BTNF, a partir de 07.12.89, e na variação da TRD, a partir de fevereiro
de 1991:
Valor

Repasse
BASA

Depósito
FINAM

Floating

7.071.949.490,56
7.435.761.052,55
703.989.044,08
686.802.266,16
18.674.394,03
634.124.891,30
77.393.463,23
39.691.184,88
639.922.311,35
75.502.754,57
641.372.043,06

13.08.91
12.09.91
23.09.91
11.10.91
30.10.91
11.11.91
20.11.91
02.12.91
11.12.91
20.12.91
02.01.92

14.08.91
13.09.91
25.09.91
14.10.91
31.10.91
12.11.91
21.11.91
03.02.90
16.12.91
23.12.91
03.01.92

1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1

Valor
120.324.167,22
50.463.740,75
22.481.480,28
42.060.963,40
11.216.978,97
37.418.199,95
6.687.206,08
101.056.214,39
212.898.505,12
44.857.062,99
196.362.020,73

BASA

Depósito
FINAM

Floating

13.01.92
21.01.92
31.01.92
12.02.92
19.02.92
10.03.92
23.03.92
30.03.92
13.04.92
22.04.92
04.05.92

14.01.92
22.01.92
03.02.91
13.02.92
20.02.92
11.03.92
24.03.92
01.04.92
14.04.92
23.04.92
05.05.92

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Repasse

Passando ao exame do expediente encaminhado pelo Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino,
8.
pondera-se, no que tange à admissibilidade, que a sua natureza - Pedido de Reexame - e o seu conhecimento
já foram objeto de análise do então Secretário da 10a SECEX, Dr. Benjamin Zymler, conforme Despacho de
fls. 419/20, donde se extraiu os seguintes trechos, verbis:
"Muito embora tenha buscado desqualificar o pedido como recurso (fl. 370, parágrafos 1 e 2), o
pronunciamento que o nobre parlamentar requer deste Tribunal deve possuir natureza de pedido de reexame,
pois a exclusão das informações relativas ao requerente do Relatório de Auditoria implicará
necessariamente na alteração da Decisão retromencionada. Isso porque o Relatório do eminente MinistroRelator, ao referenciar as conclusões dos Srs. Analistas, fez expressa menção à peça inicial do processo.
Mais ainda, a Decisão prolatada, no subitem 8.10.1, determina a remessa das Partes I e II do Relatório de
Auditoria à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e às Presidências da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Sendo certo que o relatório e o voto são partes essenciais das decisões
desta Corte (art. 1 2, § 3 2, da Lei n2 8.443/92), é de concluir que o pedido do ilustre Deputado contempla,
necessariamente, a reforma do v. decisum.
O recurso em questão não deve ser conhecido como embargos de declaração, que são cabíveis
quando, na decisão recorrida, houver obscuridade, contradição ou omissão (art. 235 do Regimento Interno
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do TCU, art. 34 da Lei n2 8.443/92 e art. 535 do Código de Processo Civil, com a redação que foi dada pela
Lei n2 8.950/94). O próprio recorrente entende que a Decisão n 2 610/96-TCU-Plenário não padece de tais
vícios (fl. 370, parágrafo 1 2).
De qualquer maneira, o princípio da fungibilidade recursal não deve ser utilizado em prejuízo da
parte. Não cabe receber o recurso como embargos de declaração se a parte assim não requereu e se pode
ser conhecido como pedido de reexame, que opera plenamente o efeito devolutivo, contrariamente aos
embargos de declaração.
O recorrente solicitou, ainda, a instauração de processo administrativo-disciplinar visando à
'apuração imediata das irregularidades cometidas, quanto ao requerente', pelos analistas do Tribunal (fls.
373/374, parágrafo 17, alínea a).
Ressalte-se que a via recursal não é apropriada para apreciar semelhante pedido, uma vez que este
não objetiva a revisão formal ou material do decisum impugnado. Deve, portanto, ser enquadrado como
representação específica."
No mérito, destaca-se, de início, que "o Relatório de Auditoria apresenta uma lista de parlamentares
9.
que constam, no cadastro do FINAM, como sócios de empresas incentivadas, ressalvando não ter sido possível
verificar a concessão de incentivos fiscais ao tempo do exercício do mandato eletivo, porque os demonstrativos
examinados referiam-se ao período de 1988 a 1994 e nesse intervalo não se registrou nenhuma liberação de
recursos para os projetos em questão (fls. 65/66). Na conclusão, propõe-se seja informado ao Congresso
Nacional o nome dos parlamentares sócios ou diretores de empresas beneficiadas com recursos de incentivos
fiscais do FINAM, ou com redução parcial ou total do Imposto de Renda devido, para adoção das medidas
previstas no art. 55 da Constituição Federal, dada a natureza contratual do vínculo mantido entre as empresas
a SUDAM, situação vedada pelo art. 54, inciso II, alínea 'a' (fls. 78/79). Nas duas ocasiões é mencionado
nome do Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino".
Ressalta-se, ainda, que o Plenário, ao apreciar o resultado da auditoria em questão, deixou assente
10.
que "a vedação contida no inciso II, alínea 'a', do art. 54 da Constituição Federal não alcança o instituto
da isenção e/ou da redução de impostos usufruídas por parlamentares, haja vista ser o ato administrativo
de reconhecimento da existência do direito e autorizativo do gozo da isenção e/ou da redução meramente
declaratório de uma situação jurídica preexistente prevista na lei, sem conteúdo discricionário". Com isso,
considerou que o fato de parlamentares figurarem como sócios ou gerentes de empresas beneficiadas por
incentivos do FINAM não fere o disposto no art. 54, II, "a", da Constituição Federal (item 8.1 da Decisão
Plenária n2 610/96). Outrossim, determinou o envio de cópia do Relatório de Auditoria e do Relatório, Voto
e Decisão a diversas autoridades.
Em seu requerimento, o Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino comprova ter-se retirado, em
21.01.91, da Empresa MEDAVE INDUSTRIAL LTDA., da qual era sócio (certidão emitida pela JUCEA às
fls. 378/79), antes, portanto, do mandato parlamentar, em 01.02.91, em razão do que pede a retificação do
Relatório de Auditoria, referido na Decisão n 2 610/96 - Plenário, e a conseqüente republicação dessas peças
do processo.
A respeito, ressaltou a instrução do feito "que as informações constantes do relatório de auditoria
são coerentes com os arquivos fornecidos pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM,
visto que até o final do exercício passado não havia sido notificada a ocorrência de alterações na composição
acionária da empresa MEDAVE, conforme informa a própria Superintendência (fl. 416). A Decisão n 2 266/94TCU-Plenário (fl. 13), delimitou a abrangência da auditoria à SUDAM e ao BASA, razão pela qual,
contrariamente ao que afirma o Recorrente, não cabia à equipe de auditoria examinar os registros da Junta
Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA".
Após transcrever os dispositivos contidos nos incisos I e II do art. 64 do Regimento Interno do TCU,
onde se prevê as hipóteses que possibilitam modificação ou supressão de peças processuais, a instrução
considera que em relação aos fatos contido no Relatório de Auditoria objeto de questionamento pelo nobre
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parlamentar "não há falar em desrespeito ou descortesia, necessários para a modificação daquele trabalho,
segundo as normas internas desta Casa. Por esta razão, resulta inviável qualquer alteração naquela peça que,
tão logo integrada aos autos, é perfeita e acabada".
Entende, todavia, que tendo o Recorrente logrado comprovar o seu afastamento da empresa
14.
beneficiada pelo FINAM antes do início de seu mandato como Deputado Federal, cabe dar publicidade ao fato,
estando, assim, atendida, em parte, a pretensão do Recorrente, no sentido de tornar público a correta relação
entre o mesmo e a empresa da qual foi sócio.
Concluindo, alvitrou, com a anuência da Diretora da 2 2 DT e do Secretário de Controle Externo, a
15.
seguinte proposição de mérito:
"I- Recurso do BASA
seja conhecido;
seja parcialmente provido, determinando-se ao Banco que pague ao FINAM a correção
monetária dos recursos do Fundo segundo descrito no item 4.4;
II - Recurso do Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino
seja parcialmente conhecido, apenas quanto ao pedido de retificação e republicação do
Relatório de Auditoria, negando-se-lhe provimento, em face das razões expostas nos itens 9 a 9.2;
seja remetida cópia do recurso e da decisão que vier a ser adotada para todas as autoridades
mencionadas no item 8.10 da Decisão n 2 610/96-TCU-Plenário, para dar publicidade ao fato de que o
Recorrente retirou-se da participação acionária da empresa beneficiada pelo FINAM anteriormente ao
exercício do mandato parlamentar, conforme exposto no item 9.3;
seja devolvido à apreciação do relator 'a quo' o pedido de abertura de procedimento
administrativo-disciplinar, uma vez que a matéria não foi objeto da decisão recorrida e por isso não é
adequada à via recursal."
Por sua vez, a douta Procuradoria posicionou-se de acordo com a proposta da Unidade
16.
Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Emergem dos autos três primordiais questões. A primeira, no tocante à indenização devida ao
17.
FINAM pelo BASA, restou plenamente evidenciado, ante os elementos comprobatórios aduzidos pelo
Banco recorrente, que os recursos a serem repassados ao FINAM permaneceram efetivamente flutuando
(floating) por períodos menores do que os apontados no relatório de auditoria. Porém, não na extensão
aduzida pelo recorrente, mas num total de 26 dias, devendo, portanto, nesses termos ser provido o recurso
interposto pelo BASA.
Com efeito, os elementos aduzidos pelo BASA somente deixaram de lograr êxito em relação aos
18.
valores de Cr$ 703.989.044,00 e Cr$ 101.056.214,00, que se constatou terem ficados desde a data da
compensação das respectivas OB's (fls. 336 e 361) até os efetivos depósitos na conta do FINAM por exatos
2 (dois) dias, contrariando, assim, as alegações do recorrente, no sentido dos referidos valores terem
permanecidos flutuando por apenas 1 (um) dia.
Quanto às duas questões constantes do expediente dirigido a este Tribunal pelo Deputado Federal
19.
Pauderney Avelino, verifica-se que somente a que diz respeito à retificação e republicação de informações
consignadas no Relatório de Auditoria sobre sua pessoa deve, na oportunidade, ser conhecida, por se
revestir de natureza recursal.
No que tange ao mérito do citado quesito, alinho-me ao entendimento da Unidade Técnica, no
20.
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sentido de dar-lhe provimento, uma vez que, afora o fato do nobre parlamentar haver demonstrado o seu
desligamento da empresa Medave Industrial Ltda., anteriormente ao início de seu mandato parlamentar, esta
Corte deixou assente, quando da apreciação dos resultados da auditoria, que "a vedação contida no inciso
II, alínea 'a', do ar! 54 da Constituição Federal não alcança o instituto da isenção e/ou da redução de
impostos usufruídas por parlamentares, não sendo procedente, portanto, o raciocínio desenvolvido pela
equipe de auditoria de que a presença de parlamentares na composição acionária de empresas beneficiárias
de isenção/redução de imposto, feria o mencionado dispositivo constitucional.
Desse modo, ante todo o exposto, considero adequada e pertinente a proposição alvitrada pela
21.
10 SECEX e endossada pela D. Procuradoria.
Assim, na mesma linha dos pareceres emitidos nos autos, Voto por que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU , Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1998

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

Min-VC_169\C:\Trabalho\votos\570894.doc
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Nada tenho a opor quanto ao mérito do processo ora em apreciação. Entretanto, cabe tecer
algumas considerações relativamente ao item 8.4 da Decisão proposta
Esse item propõe que se remeta os autos ao relator original da matéria para apreciação do
pedido de procedimento administrativo-disciplinar, ora solicitado pelo recorrente Deputado Federal
Pauderney Tomaz Avelino, contra os servidores participantes da equipe de auditoria que deu ensejo a estes
autos.
Observo que no item 8.2 da Decisão proposta, o Relator nega o pedido de exclusão de
informações relativas ao requerente do Relatório de Auditoria, uma vez que as aludidas informações "se
mostraram coerentes com os arquivos fornecidos pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
- SUDAM e tampouco se configurou na espécie hipótese ensej adora de modificação ou supressão de peças
questionadas o uso de palavras ou expressões desrespeitosas ou descorteses incompatíveis com o
tratamento devido às autoridades públicas em geral."
Ora, já nesta ocasião este Plenário está reconhecendo que não houve conduta ilícita dos
servidores da Casa na condução da auditoria ora em lide. Se houve erro ou lapso no trabalho, já está sendo
corrigido nesta ocasião. Assim, entendo que, por racionalidade administrativa e em coerência com a
Decisão ora proposta, deve ser negadq, i de pronto, a abertura do processo administrativo ora solicitado,
dando ao item 8.4 a seguinte redação:
"8.4. negar o pedido de abertura de procedimento administrativo-disciplinar contra os
membros da equipe de auditoria ora examinada, uma vez que não restou configurado nos autos qualquer
comprovação de má-fé ou comportamento desidioso por parte dos referidos servidores;"

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão

de Souza, em 11 de no—

vembro de 1998

MAR PALADINI GHISI
Ministro
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DECISÃO 1\12

/98 - TCU - Plenário

Processo 112 TC-005.708/94-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
Interessados: Banco da Amazônia e Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino
Entidades: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e Banco da Amazônia - BASA
Relator: Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dr 2 Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 10- SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento no art.
48 da Lei n2 8.443/92, c/c o art. 231 do Regimento Interno do TCU:
8.1 - conhecer do recurso interposto pelo Banco da Amazônia S.A., para, dando-lhe provimento parcial,
determinar ao BASA que pague ao FINAM a correção monetária dos recursos do Fundo, pelos seus valores
e correspondentes períodos abaixo especificados, nas mesmas bases propostas no relatório de auditoria, ou
seja, variação do BTNF, a partir de 07.12.89, e na variação da TRD, a partir de fevereiro de 1991;
Valor
7.071.949.490,56
7.435.761.052,55
703.989.044,08
686.802.266,16
18.674.394,03
634.124.891,30
77.393.463,23
39.691.184,88
639.922.311,35
75.502.754,57
641.372.043,06

•

Repasse
BASA
13.08.91
12.09.91
23.09.91
11.10.91
30.10.91
11.11.91
20.11.91
02.12.91
11.12.91
20.12.91
02.01.92

Depósito
FINAM
14.08.91
13.09.91
25.09.91
14.10.91
31.10.91
12.11.91
21.11.91
03.02.90
16.12.91
23.12.91
03.01.92

Floating
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1

Valor
120.324.167,22
50.463.740,75
22.481.480,28
42.060.963,40
11.216.978,97
37.418.199,95
6.687.206,08
101.056.214,39
212.898.505,12
44.857.062,99
196.362.020,73

Repasse
BASA
13.01.92
21.01.92
31.01.92
12.02.92
19.02.92
10.03.92
23.03.92
30.03.92
13.04.92
22.04.92
04.05.92

Depósito
FINAM
14.01.92
22.01.92
03.02.91
13.02.92
20.02.92
11.03.92
24.03.92
01.04.92
14.04.92
23.04.92
05.05.92

Floating
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

8.2 - conhecer, em parte, do recurso interposto pelo Deputado Federal Pauderney Tomaz Avelino, apenas
quanto ao pedido de retificação e republicação do Relatório de Auditoria, negando-se-lhe provimento,
entretanto, no que diz respeito ao pedido de exclusão de informações relativas ao requerente do Relatório de
Auditoria, posto que as aludidas informações se mostraram coerentes com os arquivos fornecidos pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e tampouco se configurou na espécie hipótese
ensejadora de modificação ou supressão de peças processuais, conforme previsto no art. 64, I e II, do
Regimento Interno do TCU, pois não se verifica nas peças questionadas o uso de palavras ou expressões
desrespeitosas ou descorteses incompatíveis com o tratamento devido às autoridades públicas em geral;
8.3 - determinar a remessa de cópia do recurso do nobre Deputado, bem assim desta Decisão,
acompanhada dos respectivos Relatório e Voto, para todas as autoridades mencionadas no item 8.10 da
Decisão n2 610/96-TCU-Plenário, com vistas a dar publicidade ao fato de que o Recorrente retirou-se da
participação acionária da empresa beneficiada pelo FINAM anteriormente ao exercício do mandato
parlamentar;
8.4 — negar o pedido de abertura de procedimento administrativo-disciplinar contra os membros da equipe
de auditoria ora examinada, uma vez que não restou configurado nos autos qualquer comprovação de má-fé
ou comportamento desidioso por parte dos referidos servidores;
8.5 - dar ciência desta Decisão aos interessados.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

ALMIR C ELO
Ministro-Relator
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Grupo 1- Classe III — Plenário
TC- 005.750/98-9
Natureza: Consulta
Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
Interessado: Lourival Carmo Monaco, Presidente da FINEP
Ementa: Consulta formulada acerca da possibilidade de agregação
temporária de especialistas. Ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 216 do Regimento Interno. Não-conhecimento.
Ciência ao interessado.

•

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Lourival Carmo Monaco, Presidente da Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública criada pelo Decreto n° 61.056, de 24.7.67, sobre a possibilidade
de agregação temporária, por período de três a seis anos, de especialistas, cujas áreas não foram especificadas.
Defendeu o interessado a necessidade de valorizar o capital intelectual da empresa, mediante a agregação de
conhecimento que resultará da contratação dos especialistas.
Segundo o autor da consulta, seria adotado o seguinte mecanismo:
I) "especialistas detentores de conhecimento específico, em número limitado, serão requisitados
por tempo que permita sua contribuição para o enriquecimento do capital da empresa;
serão remunerados em níveis compatíveis com a remuneração da FINEP;
esses intelectuais não ocuparão função administrativa sem que haja cargo ou função disponível
na FINEP;
Não serão criadas funções especiais na hierarquia, de modo a evitar a perda da flexibilidade
organizacional;
o tempo de dedicação à FINEP não excluirá atividades didáticas ou de pesquisas;
passada essa fase, variável de três a seis anos, dependendo do segmento, serão devolvidos às
suas instituições."
A SECEX/RJ, em pareceres uniformes, propugna o não-conhecimento da presente consulta, por
tratar de caso concreto e provir de autoridade incompetente.
É o Relatório.

VOTO
A presente consulta foi formulada por autoridade incompetente, uma vez que o cargo ocupado pelo
consulente não está dentre aqueles previstos no art. 216 do Regimento Interno. Logo, é de não conhecer a
presente peça.
No que se refere à concretude do objeto da consulta, não compartilho a posição da SECEX/RJ.
Reconheça-se que o interesse do consulente, na totalidade das vezes, deve nascer de uma situação fática, real.
Não é plausível que a autoridade venha a formular consulta por mero diletantismo, pelo prazer de discutir tese
relevante. Deve ter diante de si dúvida suscitada por caso concreto. Porém, a restrição do Regimento Interno
TMF/98
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•
se justifica na medida em que o Tribunal poderia ser acionado a todo momento para dar soluções a casos
específicos, que constituiriam, de forma transversa, passaporte para a legitimação dos atos de gestão a serem
apreciados nas contas ou nos processos de fiscalização. Assim, os limites para se conhecer ou não consultas
que tratem de caso "concreto" devem ser buscados na jurisprudência emanada pelo Plenário.
Assim, essa consulta não deve ser conhecida tão-somente em razão do cargo ocupado pelo
consulente, que não está incluído dentre os autorizados pelo art. 216 do Regimento Interno.
Ante o exposto, em linha de concordância com a Unidade Técnica, VOTO por que o Plenário adote
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de novembro de 1998

BE AMIN Z LER
Ministro-Rela or

O.

TMF/98
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DECISÃO N2 771 /98-TCU- Plenário
Processo n2 TC 005.750/98-9
Classe de Assunto: III — Consulta
Interessados: Lourival Carmo Monaco
Órgão: Financiadora de Estudos e Projetos
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/R,I
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — não conhecer a presente consulta, porque formulada por agente não autorizado pelo art. 216 do
Regimento Interno;
8.2 — dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao consulente
arrolado no item 3 supra.
Ata n° 45/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

t

ente::■
HOMERO SANTOS
Presidente

n-st.
B JAMIN YMLER
inistro-Relator

— 76 —

Tribunal de Contas da União

•
1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV - Plenário
TC-700.282/93-9
Natureza: Tomada de Contas do Tribunal Regional do Trabalho - 2'
Região/SP, exercício de 1992
Responsáveis: Dr. Nicolau dos Santos Neto e outros
Ementa: Tomada de Contas do Tribunal Regional do Trabalho - 2'
Região. Compra de veículos de representação. Audiência. Não
restou caracterizado ato antieconômico nem desaunprimento de
determinação desta Corte. Contas regulares, com ressalvas, e
determinação.

•
Tratam os autos de Tomada de Contas do Tribunal Regional do Trabalho da
relativa ao exercício de 1992.

r Região/SP,

As contas obtiveram Relatório e Certificado de Auditoria com pronunciamento pela
regularidade.
Entretanto, em virtude de impropriedades constatadas no TC-700.371/92-0, relativas a
irregularidades na área de licitações, as contas foram sobrestadas.
O processo de auditoria foi apreciado por este Tribunal em Sessão Plenária de 08.05.96
(Decisão n° 231/96), tendo sido aceitos os procedimentos adotados até aquela data pelo TRT/SP e
determinada ajuntada desses autos às contas da entidade relativas ao exercício de 1995.
Nesse interregno, este Tribunal apreciou denúncia na qual foi apurada a ocorrência de
aquisição de veículos de representação, em desacordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que
as Secretarias de Controle Externo realizassem, junto aos
ensejou determinação para que
órgãos/entidades jurisdicionados diligências para a verificação da ocorrência do fato em seu âmbito,
devendo os resultados ser examinados nas respectivas contas (Decisão n° 100/96 - TCU - Plenário).
Em cumprimento à citada deliberação, a Unidade Técnica realizou pesquisa via SIAFI
constatando a ocorrência do fato no TRT-2" Região, no exercício de 1992, o que foi objeto de diligência
junto ao órgão e posterior audiência do responsável.
O responsável apresentou os esclarecimentos solicitados, no sentido de que foram
adquiridos veículos semi-novos em virtude de necessidade de serviço decorrente da criação de 16
(dezesseis) novas Juntas de Conciliação e Julgamento e do difícil quadro do estado da frota existente que
demandava constantes reparos, ocasionando elevados custos de manutenção além de não garantir a
segurança dos funcionários e magistrados. Sustentou, ainda, que "a aquisição dos referidos veículos
ocorreu sob a prerrogativa constitucional da autonomia administrativa e financeira, além de estar
amparada no legítimo exercício do poder discricionário e consubstanciada em prática nitidamente
econômica para o Estado."
A Unidade Técnica, ao examinar os pontos trazidos à colação pelo responsável, ressalta
que a jurisprudência deste Tribunal tem sido no sentido da aplicação da LDO aos órgãos do Poder
Judiciário, e que a discricionariedade dos atos praticados tem como limite a Lei, portanto a aquisição de
veículo de representação caracteriza-se como ato vinculado, já que a Lei define as autoridades a que se
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destinam tais veículos, não se incluindo nesse rol os membros do TRT-2" Região. Observa que caberia ao
órgão adquirir veículos de serviços, caracterizados pela IN/SAF n° 10/90, que são veículos de pequeno
porte com duas portas ou do tipo "kombi", o que não ocorreu quanto aos automóveis adquiridos pelo
órgão.
Em conclusão, pronuncia-se pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao
responsável.
O Ministério Público, destaca que as irregularidades apontadas não configuram desvio de
recursos, locupletamento ou desfalque, e, em consonância com o item 8.1.1 da Decisão n° 845/96Plenário, propugna o julgamento pela regularidade, com ressalvas, das contas e determinação ao
responsável.
É o Relatório.

II- VOTO

Restou pendente nas presentes contas a questão relativa à aquisição de veículo de
representação pelo TRT-2" Região, em desacordo com o inciso III do art. 6° da Lei n° 8.211/91 (LDO).
Esta Corte de Contas, em reiteradas Decisões, tem firmado entendimento no sentido da
irregularidade do procedimento adotado pelos Tribunais, relativamente à compra de veículos de
representação sem embasamento legal (cf TC-300.116/92, Sessão de 15.09.92, 1' Câmara, Ata n° 32; TC016.710/94-0-Sigiloso, Sessão de 16.02.95, Plenária de caráter reservado, Decisão n° 60/95, Ata n°07/95;
TC-750.037/95, Sessão de 25.10.95, Plenário, Decisão n° 539/95, Ata n° 48/95; TC-500.391/95-5,
Acórdão n° 207/96, Plenário, Ata n° 51/96; TC- 500.185/95-6, Acórdão n° 84/97; Plenário, Ata ne 15797;
TC-016.196/94-5, Acórdão 148/97, Plenário, Ata n° 26/97).
Esse posicionamento deriva do fato de que a Constituição Federal ao estabelecer a
autonomia do Poder Judiciário, em seu art. 99, dispôs:
"Art. 99- Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
§ 1 0- Os Tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados
conjuntamente com os demais Poderes na lei das diretrizes orçamentárias" (grifo nosso)
E, a Lei n° 8.211/91 (LDO vigente para 1992) em seu art. 6°, inciso III, dispõe:
"Art. 6°. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
III- aquisição e manutenção de automóveis de representação, ressalvadas as de
manutenção referentes ao Presidente e Vice-Presidente da República, aos Presidentes dos órgãos do Poder
Legislativo, aos Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, bem como ao Chefe do Ministério
Público da União."

a

Entrementes, da mesma forma que em vários julgados este Tribunal considerou ilegal o ato
de gestão aplicando multa aos responsáveis, há casos em que foram acolhidas as justificativas
apresentadas, tendo esta Corte se inclinado pela regularidade, com ressalvas, das contas e determinação
à entidade (TC-013.216/94-5, Acórdão n° 134/95-TCU-Plenário, Ata n° 46/95; TC- 600.153/96-7,
Acórdão n° 24/97-TCU- P Câmara, Ata n° 03/9771k Câmara; TC-700.210/95-4, Acórdão n° 238/97-TCUPlenário, Ata n°42/97; TC-600.155/95-1, Acórdão n° 10/98-TCU-Plenário, Ata n° 05/98-TCU-Plenário ).
2
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Essa aparente contradição na verdade é salutar e espelha o papel do julgador frente à
aplicação da lei a cada caso concreto. Cada caso possui características distintas e a simples aplicação da
letra fria da lei não alcançaria o fim máximo do direito que é a busca da justiça e da eqüidade.
Nessa linha, observo que no caso aqui tratado, houve a compra de veículos semi-novos a
preços abaixo do praticado no mercado, além da imperiosa necessidade de serviço diante da ampliação da
composição do TRT, o que traz, a meu ver, atenuantes para o enquadramento do ato praticado, pois não
restou configurado ato de gestão antieconômico nem descumprimento de determinação anterior já
efetuada por este Tribunal, como apurado em vários dos antecedentes mencionados no item 2 deste Voto.
Essas são as razões que me levam a adotar a posição firmada pelo Ministério Público junto à esta Corte.
Isso posto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao E.
Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

11 de

novembro de 1998.

AD 1 MA,WPA ADINI GHISI
inistro-Relator

e
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ACÓRDÃO N° 168 /98-TCU - PLENÁRIO
1. Processo TC n° 700.282/93-9
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas
3. Responsáveis: Dr. Nicolau dos Santos Neto (Juiz Presidente do Tribunal); Marli da Penha Vegnoli
Lamarca (Ordenadora de Despesa, períodos 01.01 a 07.01, 28.01 a 19.07 e 07.08 a 20.09); Margarete
Yukie Sakuda (Ordenadora de Despesa, períodos 08.01 a 27.01, 20.07 a 31.07 e 01.08 a 06.08); Itagiba
Souza de Toledo (Ordenador de Despesa, período de 21.09 a 27.12); Susana Gerber Khatcherian
(Ordenadora de Despesa, período de 28.12 a 30.12); Ricardo Guidolim (Encarregado do Setor Financeiro,
períodos de 01.01 a 14.10 e 28.10 a 31.12); Yumiko Talcahashi (Encarregada do Setor Financeiro, período
de 15.10 a 27.10); Edna Aparecida Silveira Catafesta (Assistente-Chefe do Setor de Controle de Material,
períodos de 02.01 a 09.02 e 01.03 a 19.12); e Cristina Ramos Cruz dos Santos (Assistente-Chefe do Setor
de Controle de Material, períodos de 10.02 a 29.02 e 20.12 a 31.12)
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho - 2a Região
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista de Cunha
7. Unidade Técnica: Secex/SP
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região, relativa ao exercício de 1992;
Considerando que os pareceres e relatório de auditoria do controle interno são pela
regularidade das contas;
Considerando que não foram constatados atos de gestão antieconômicos nem
descumprimento de determinações deste Tribunal durante o exercício examinado;
Considerando a ocorrência de impropriedades de natureza formal de que não resultaram
danos ao erário;
Considerando haver o Ministério Público opinado pela regularidade das contas, com
ressalvas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n°8.443/92, em julgar
regulares, com ressalvas, as presentes contas, dando-se quitação aos responsáveis; e
determinar ao Presidente do TRT da 2a Região que evite a realização de quaisquer despesas em
desacordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).
9. Ata n° 45/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Campeio e
os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•

Fui presente:

GHISI

A E

HOMERO SANTOS
Presidente

initf6Relator

4/RWALkC4 R DRIGUES
Procurado -Geral
4
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV - Plenário
TC- 400.164/95-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Luiz Nunes Carneiro e A.J.L Construções Ltda.
Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada em razão de
irregularidades cometidas em agência da Caixa Econômica Federal.
Não restou configurado, até o presente momento, o nexo causal
entre a conduta irregular do empregado e o débito inquinado.
Arquivamento dos autos, por ausência de pressuposto de
constituição.
Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de Luiz Nunes
Carneiro, ex-gerente geral da Agência Cidade Morena da Caixa Econômica Federal em Campo
Grande/MS, solidariamente com a empresa A.J.L Construções Ltda, em decorrência de irregularidade
cometida em concessão de crédito à referida empresa.
A irregularidade constatada referiu-se a erro com relação à garantia, que não contou com
2.
as assinaturas dos conjugues dos sócios da empresa, tornando-se ineficaz.
3
abaixo

Citados os responsáveis, apresentaram alegações de defesa, as quais serão sumarizadas

O Sr Luiz Marlan Nunes Carneiro alegou, em síntese, que.
não contribuiu para o ocorrência do débito, pois o empréstimo foi concedido dentro das
normas da instituição,
a empresa reconhece sua dívida e, se não resgatar agora, o remédio jurídico em
andamento, seguramente, será eficaz na resolução da pendência;
a operação que originou o débito foi absolutamente de rotina de qualquer agência
bancária;
implantou um limite de crédito rotativo, cujo valor à época, seguramente, era irrisório
face ao patrimônio da empresa como dos seus sócios, composto de imóveis urbanos e rurais;
não foram colhidas assinaturas das esposas dos sócios da empresa (outorga uxória), pois
como gerente concessor trata da entrevista/contratação com o cliente, mas não é comum dispensar tempo
para observar detalhes da contratação formal, e nem é de sua responsabilidade tal fato, pois é o
responsável pelo atendimento gerencial que compõe sua atividade;
a ação pauliana movida pela CEF para reaver a possibilidade de execução do débito em
relação aos bens da empresa encontra-se na sua fase final;
a comissão de sindicância concluiu que não houve dolo, mas simples erro operacional;
a construtora tem intenção de liquidar seu débito e continuar a trabalhar em suas
atividades.
4

Já o Sr. José Luiz Saad Coppola, sócio da empresa envolvida, apresentou alegações de
5.
defesa, calcadas nos seguintes pontos:
esclareceu que a situação de inadimplência vivida pela empresa decorreu da não liberação
de crédito para projeto de habitação popular, pois investiu na compra de terreno, projetos, infra-estrutura,
pessoal administrativo e de obra para viabilizar o empreendimento, certo de que o recurso seria liberado,
o que não foi efetivado, causando toda a dificuldade de caixa sofrida pela empresa. Tiveram que

— 81 —

Clj e uise

./14ePs

Silua Aachado
ssora

Tribunal de Contas da União

dispensar quase todos os empregados da empresa e fechá-la; que foi várias vezes à diretoria da Caixa para
negociar esta dívida, oferecendo várias alternativas, inclusive algumas casas que acabou de construir
nesse loteamento, mas não obteve êxito; que teve que vender praticamente tudo para saldar suas contas e
que a divida de 5.000 dólares hoje perfaz 100.000 dólares e se proõe a pagar a dívida através de recursos
do financiamento que foi proposto e não cumprido.
A Unidade Técnica, antes de pronunciar-se no mérito das defesas apresentadas, propõe
6.
diligência saneadora, cujos quesitos transcreveremos abaixo, com as respostas remetidas pela CEF.
Quais as garantias oferecidas pela devedora com os respectivos valores de avaliação, que
sustentaram a renegociaçào da dívida, ocorrida em 21.12.90?
Não existiam garantias reais. A garantia consistia na responsabilidade direta da
Empresa como tomadora, e pela fiança prestada pelos Srs. José Luiz Saad Coppola e Alberto Saad
Coppola, sendo que o Acordo/Renegociação de débito, firmado em 21.12.90, manteve as garantias
originais;
Quais as garantias oferecidas que foram afetadas pelas transações irregulares levadas a
efeito pela empresa AJL Construções Ltda?
R: As garantias eram pessoais e/ou fidejussórias, sendo que a fiança prestada não teve
outorga ou concordância dos conjugues, tornando-se, desta forma, ineficaz.
Informar se as garantias oferecidas pela empresa AJL Construções Ltda à época da
renegociação da dívida são suficientes para cobrir o prejuízo ora em questão.
- R: Não face o item "b".
- A CEF já ajuizou ação de execução para cobrança da dívida?
R: Sim, ajuizada em 06.04.92.
Em que situação se encontra a ação pauliana movida pela CEF contra a empresa AJL
Construções Ltda?
R: A ação pauliana proposta pela Caixa foi julgada procedente, entretanto, dessa decisão,
os réus apelaram ao TRF 3' Região, estando em fase de contra-razões.
- Qual a situação contábil realizada entre a CEF e a empresa AJL Construções Ltda
(esclarecer se a operação foi inscrita no balanço como prejuízo ou figura apenas como crédito de
liquidação duvidosa)?
- R: A dívida está contabilizada em CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO na data de 12.01.94,
aguardando desfecho das providências judiciais.
Ao examinar o feito, a Secex/MS observou, quanto às defesa do Sr. Luiz Marlan Nunes
Carneiro que as alegações não afastam a responsabilidade administrativa do ex-gerente, "pois se os
funcionários eram subalternos caberia ao mesmo acompanhar e controlar para que os respectivos serviços
fossem prestados de forma correta. Contudo, a falha administrativa do ex-gerente já foi punida pela CEF
com a perda do cargo.".
Relativamente à defesa apresentada pelo sócio da AJL, entende que os motivos que
levaram à inadimplência da empresa são inerentes ao próprio risco do negócio, discorrendo depois sobre
o valor do débito.
Quanto à diligência efetuada, entende a Unidade Técnica que trouxeram poucas novidades
para o saneamento dos autos, observando a seguir que:
"25. No que respeita à informação de que as garantias se tornaram ineficazes em razão da
inexistência da outorga, temos que a opinião é discutível, pois segundo informações da comissão
sumariante (fl. 06, item 5.1), além dos bens de propriedade pessoal dos sócios, existem os bens
2
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imóveis de propriedade da AJL Construções Ltda., e estas garantias não seriam afetadas pela ausência
da outorga uxória.
Seria oportuno lembrar o que o devedor principal junto à CEF, ou seja, quem se beneficiou
do dinheiro emprestado foi a empresa AJL Construções Ltda e que ao Sr. Luiz Marlan Nunes Carneiro
foi atribuída a responsabilidade pela dívida da empresa em razão deste ter sido o gerente que
autorizou o crédito sem observar todos os detalhes dos procedimentos internos da CEF. Quando a AJL
Construções não cumpriu o acordo de pagamento foi atribuída ao ex-gerente a figura da solidariedade.
Em segundo lugar seria interessante considerarmos o conceito de solidariedade. Sobre
solidariedade leciona Washington de Barros Monteiro, in Curso de Direito Civil, 4° Volume, página
158:
A solidariedade, em direito civil, como exceção, como derrogação a principio jurídico dos mais
comuns, não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes Se a lei não a impõe, ou se o contrato
não a estipula, inexiste solidariedade.
Examinemos o caso em tela para se confirmar ou não a existências das duas hipóteses em
que pode ocorrer a solidariedade: manifestação de vontade das partes e/ou em decorrência de lei.
A manifestação de vontade da parte à qual foi 'atribuída' a solidariedade — no caso, do Sr.
Luiz Marlan Nunes Carneiro — inexiste nos autos. Muito pelo contrário, no documento de fl. 27, o
mencionado empregado expressa sua falta de condição financeira para fazer face às despesas de
renegociação da dívida da empresa devedora.
A outra hipótese de ocorrência de solidariedade seria em decorrência de lei. Os empregados
da Caixa Econômica Federal, têm suas relações trabalhistas ordenadas pela Consolidação das Leis
Trabalhistas — CLT, que, em seu artigo 462, § 1°, estabelece que, 'Em caso de dano causado pelo
empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência
de dolo do empregado.' (grifei).
Temos aqui também duas condições necessárias à possibilidade de ressarcimento de dano
causado por empregado: acordo entre as partes e ocorrência de dolo por parte do empregado.
Como já mencionamos anteriormente, não existiu acordo entre as partes para que o
empregado fosse obrigado a ressarcir os eventuais prejuízos decorrentes do empréstimo.
No que tange à segunda condição, temos que em momento algum do processo foi constatada
a existência de dolo por parte do ex-gerente. Para corroborar a afirmação, temos dois motivos. O
primeiro, relatado pela equipe de apuração (fl. 06, item 5), é que o Sr. Luiz Marlan Nunes Carneiro
compareceu perante a mesma para oferecer documentos demonstrando que a empresa devedora
transferiu imóveis de seu - patrimônio a terceiros, por meio de 'compra e venda' e de 'doação', no
período de maio/91 a outubro/92, com o intuito de dificultar possíveis cobranças, ato que alertou a
CEF sobre as transações praticadas pela empresa tomadora do empréstimo. O segundo motivo é que a
CEF não demitiu o ex-gerente, mas optou por aplicar-lhe uma punição administrativa mais branda — a
perda do cargo de gerente.
Em razão da descaracterização da imputação do débito ao empregado da Caixa Econômica
Federal discutida nos parágrafos 25/33, temos que restou apenas o devedor principal e real — a AJL
Construções Ltda. — cuja relação contratual não caberia ao TCU examinar, mas ao Judiciário.
3
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CONCLUSÃO
Em face do exposto, submetemos o presente processo à consideração superior, e de acordo com
os arts. 10, § 2°, 16, inciso II e 18, da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 152, § 2°, 158 do RUTCU, propomos:
I —julgar as contas do Sr Luiz Marlan Nunes Carneiro, empregado da Caixa Econômica Federal,
regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação;
II — determinar à Caixa Econômica Federal que evite a demora no ajuizamento das ações de
cobranças, de modo a coibir os devedores de intentarem ações para fugir à cobrança, a exemplo do
ocorrido com os bens da AJL Construções Ltda transferidos a terceiros
III — determinar ao Controle Interno do Ministério da Fazenda, que, ao efetuar a apuração de
débitos, apresente o demonstrativo de débito contendo o valor original com a data respectiva,
inclusive com os ressarcimentos porventura ocorridos, conforme determina o art. 4°, inc. III, letra a,
da IN/TCU n° 03/96 "
10.

O Ministério Público difere da conclusão da Unidade Técnica, alegando que:
"14. No presente processo, como visto, ficou caracterizada a culpa do referido empregado
que, na qualidade de Gerente Geral da Agência concesssora do crédito, era o responsável maior pelas
operações de crédito ali realizadas, sendo o seu dever zelar pela boa e regular aplicação dos recursos
públicos sob sua alçada decisória, especialmente quanto à estrita observância das normas internas da
CEF, associadas às cautelas exigidas para a operação inquinada, e não confiar tal atribuição a
subordinados, como por ele alegado em sua defesa, assumindo, dessa forma o risco da operação.
Quanto à responsabilidade solidária que lhe foi atribuída nos autos pelos prejuízos causados à
CEF, juntamente com a empresa beneficiária do crédito, cabe observar que ela foi definida pelo
eminente Ministro-Relator, com base na competência que lhe é conferida pela Lei Orgânica deste
Tribunal, particularmente os arts. 11 e 12, incisos I e II. Desse modo, tem-se que um dos pressupostos
básicos para se imputar a solidariedade, qual seja, a previsão em lei, conforme argumentado pela
Unidade Técnica, foi plenamente atendido, o que vem a confirmar o acerto do procedimento adotado
por esta Corte, no presente processo.
Ressalte-se, por fim, que o Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa
em todo o território nacional sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência (art. 4° da Lei n°
8.443/92). Ademais, de acordo com o art. 6° do aludido diploma legal, 'estão sujeitas à tomada de
contas e, ressalvado o disposto no inciso XXXV, do art. 5°, da Constituição Federal, só por decisão do
Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos
incisos I a VI do art. 5° desta Lei', independentemente da existência de outras ações tramitando
contra os devedores no Judiciário.
Ante o exposto, e considerando que as justificativas de defesa oferecidas não são suficientes
para elidir as irregularidades apuradas nos autos, que resultaram em prejuízo ao Erário, este
Representante do Ministério Público, malgrado os posicionamentos sustentados pela Unidade Técnica,
manifesta-se pela rejeição das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, fixando-lhes novo
e improrrogável prazo para o recolhimento da importância devida, nos termos do § 1° do art. 12 da Lei
n° 8.443/82 c/c o § 2° do art. 153 do Regimento Interno do TC U."
É o Relatório
4
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II- VOTO
Assiste razão ao Ministério Público quando ressalta que a responsabilidade civil decorre
de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta prejuízo ao Erário ou a terceiros
É certo também, que para que se configure o ilícito é imprescindível que o dano ocorrido
2
decorra da atividade culposo que se discute

e

No presente caso, a operação foi deferida dentro das normas que regiam a matéria, ou seja,
3
a inadimplência da empresa não decorreu de operação deferida a cliente sem condições operacionais de
honrar a obrigação. Segundo apurado pela comissão de sindicância, foi observado o limite/capacidade
econômico-financeira da empresa no que tange ao valor fixado pela CEF (20% do faturamento bruto e
100% do patrimônio líquido contábil); a concessão estava dentro da alçada gerencial; e constavam do
processo cópias dos cadastros pessoa fisica e jurídica devidamente em ordem/sem restrições, à época,
comprovando a observância dos normativos da CEF.
O item questionado diz respeito à falta de assinatura dos conjugues dos sócios no contrato
4.
como fiadores, maculando a garantia ofertado.
Constam informações nos autos de que vários bens imóveis pertencentes à empresa e seus
5
sócios foram transferidos no período de maio/91 a outubro de 1992 (fl.06), o que ensejou a ação pauliana
movida pela CEF, visando a anulação das vendas feitas por caracterizar fraude a credores. Essa ação,
segundo informação da CEF, já foi julgada procedente, estando em fase de apelação dos réus ao TRF 3'
Região.
Ante a exposição dos fatos acima, cabe questionar: a conduta do implicado provocou o
dano? Em momento algum a CEF afirmou que o dano se configurou pela impossibilidade de executar as
garantias. Ora, os bens da empresa e dos sócios já haviam sido transferidos, isso impediria, inclusive, a
execução da garantia prestada, mesmo que essa estivesse de acordo com as normas transigidos. Ademais,
os bens da empresa já seriam suficientes para garantir o crédito concedido, já que foi observado, na
concessão, o limite do patrimônio líquido contábil da empresa.
No presente caso concreto, sinto dificuldade em vislumbrar o nexo causal entre o dano
provocado e a conduta do ex-gerente. A meu ver, esse nexo só estaria efetivado se já estivessem
esgotadas as ações de execução dos bens da empresa, e essa execução tivesse se mostrado insuficiente
para a liquidação da dívida, ficando a CEF impossibilitada de acionar os bens dos seus sócios pela falta
das assinaturas dos conjugues, fato esse, sim, de responsabilidade do ex-gerente em causa. Enquanto não
se configurar tal situação, entendo que não existe dano causado pelo empregado, o que significa que não
existe, neste momento, o fato ensejador da presente TCE.
Quanto à empresa e seus sócios, como a operação foi deferida dentro da regularidade,
encontra-se o caso no âmbito exclusivo do direito privado, o que já foi providenciado pela CEF.

e.

Assim sendo, entendo que o melhor deslinde para o presente processo é seu arquivamento,
9
por falta de pressuposto de constituição, já que não restou comprovado que o erro do gerente provocou o
prejuízo inquinado, podendo a CEF reabrir o processo no caso dos bens da empresa serem insuficientes
para a liquidação da dívida.

5
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Ante o exposto, e com as devidas vênias por divergir dos pareceres exarados nos autos,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao E. Colegiado.
T.C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
novembro de 1998.

11 de

ADHE AR-PALADINI GHISI
inistro-Relator

•
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Processo TC n° 400.164/95-7
Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

O processo em questão foi instaurado pela Caixa Econômica Federal em nome do Sr. Luiz
Marlan Nunes Carneiro (ex-Gerente Geral da Agência Cidade Morena em Campo Grande/MS) e da
empresa A.J.L. Construções Ltda., em virtude de irregularidades praticadas por aquele empregado quando
da concessão de empréstimos (crédito rotativo - CROT/PJ) à referida empresa, ocorridas no exercício de
1990.
Segundo evidenciado no Relatório Final de Apuração Sumária elaborado por comissão da CEF
(fls. 04/06), corroborado pelo Parecer PA JURIR/MS 58/93 (fls. 10/11), a responsabilidade civil pelos
danos causados àquela Instituição Financeira, decorrentes da operação em epígrafe, é do citado
ex-Gerente, porquanto concedeu o questionado empréstimo sem exigir todas as garantias necessárias
previstas no subitem 2.6 da CN n° 041/88, bem como celebrou acordo de renegociação da dívida
utilizando taxa de juros em desacordo com a CN n° 130/90, conforme msg. ADFIN n° 050/90 (fl. 05,
subitem 1.2.2).
De acordo com o mencionado Parecer (fl. 11), a ausência das garantias em referência
impossibilitou a CEF de adotar, em tempo hábil, as medidas judiciais cabíveis visando a resguardar os seus
direitos.
No âmbito deste Tribunal, o Sr. Luiz Marlan Nunes Carneiro foi regularmente citado,
solidariamente com a ampresa A.J.L. Construções Ltda., nos termos dos expedientes de fls. 52/55, sendo
que as alegações de defesa apresentadas (fls. 59/72) mereceram a análise da SECEX/MS, às fls. 73/76 e
81/88.
II
Cumpre destacar, inicialmente, que o art. 462, § 1°, da CLT, citado na instrução (fl. 85) como
fundamento para isentar o responsável da solidariedade que lhe foi atribuída pelo dano decorrente de ato
culposo, menciona as hipóteses de retenção legal de salários.
Sobre o assunto, esclarece Valentin Carrion (in Comentários à Consolidação das Leis do
Trabalho, 12 ed., Revista dos Tribunais, p. 316) que o "dano causado pelo empregado é descontável;
seria iníquo, entretanto, que todo o dano culposo causado, normalmente previsto na execução de certos
trabalhos, e que integra o risco normal do empreendimento, fosse carreado à responsabilidade do
empregado. Exige-se, por isso, dolo ou culpa grave" (grifamos).
No caso, a irregularidade imputada ao responsável não resultou de um mero risco normal da
profissão, na medida em que ele deixou de adotar providências de suma importância com vistas à garantia
do empréstimo, impossibilitando, na prática, a recuperação do crédito concedido à empresa A.J.L.
Construções Ltda.
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Por outro lado, verifica-se que o fundamento da responsabilidade subjetiva dos agentes
públicos encontra-se no art. 37, § 6°, in fine, da Constituição Federal, ao dispor que "as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa" (grifamos).
Sob o título "Dos Atos Ilícitos", o Código Civil Brasileiro, por sua vez, estabelece em seu art.
159 a base da denominada responsabilidade extracontratual ou aquiliana, da seguinte forma: "Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem fica obrigado a reparar o dano"(grifamos).
10.
De acordo com Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7° Vol., r ed.,
Saraiva, p. 33), o "ato ilícito é o praticado culposamente em desacordo com a norma jurídica, destinada
a proteger interesses alheios; é o que viola direito subjetivo individual, causando prejuízo a outrem,
criando o dever de reparar tal lesão. Para que se configure o ilícito será imprescindível um dano oriundo
de atividade culposa. A prática de ato ilícito, infringindo preceito normativo de tutela de interesse
privado, produzindo dano a um bem jurídico, lesando direitos pessoais ou reais, dá origem ao
ressarcimento do prejuízo. É de ordem pública o principio que obriga o autor do ato ilícito a se
responsabilizar pelo prejuízo que causou, indenizando-o."
Muito embora os empregados da CEF não estejam submetidos ao Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis da União, vale lembrar, a título de ilustração, por se encontrar em conformidade
com o aludido preceito, que o art. 122 da Lei n° 8.112/90 prevê que a "responsabilidade civil decorre de
ato omissivo ou comzssivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao Erário ou a terceiros"
(grifamos).
Esses dispositivos retratam de forma inequívoca que a obrigatoriedade de reparação de dano
causado ao Erário é do agente público ou privado que tenha concorrido para isso, seja por ação, omissão,
dolo ou culpa.
IV

Ademais, como entende o Setor Jurídico da CEF (fl. 11), "a existência de ação contra o
devedor principal não tira a responsabilidade do empregado, que emergiu a partir da inadimplência.
Não há necessidade de se esgotar todas as ações contra o devedor para caracterizar o prejuízo, o que já
ocorreu no vencimento da operação".
No presente processo, como visto, ficou caracterizada a culpa do referido empregado que, na
qualidade de Gerente Geral da Agência concessora do crédito, era o responsável maior pelas operações de
crédito ali realizadas, sendo o seu dever zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos sob sua
alçada decisória, especialmente quanto à estrita observância das normas internas da CEF, associadas às
cautelas exigidas para a operação inquinada, e não confiar tal atribuição a subordinados, como por ele
alegado em sua defesa, assumindo, dessa forma, o risco da operação.
Quanto à responsabilidade solidária que lhe foi atribuída nos autos pelos prejuízos causados à
CEF, juntamente com a empresa beneficiária do crédito, cabe observar que ela foi definida pelo eminente
Ministro-Relator, com base na competência que lhe é conferida pela Lei Orgânica deste Tribunal,
particularmente os arts. 11 e 12, incisos I e II . Desse modo, tem-se que um dos pressupostos básicos para
se imputar a solidariedade, qual seja, a previsão em lei, conforme argumentado pela Unidade Técnica, fo
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plenamente atendido, o que vem a confirmar o acerto do procedimento adotado por esta Corte, no
presente processo.
Ressalte-se, por fim, que o Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa em
16.
todo o território nacional sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência (art. 4° da Lei n°
8.443/92). Ademais, de acordo com o art. 6° do aludido diploma legal, "estão sujeitas à tomada de contas
e, ressalvado o disposto no inciso XXXV, do art. 5°, da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal
de Contas da União podem ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos I a VI,
do art. 5° desta Lei", independentemente da existência de outras ações tramitando contra os devedores no
Judiciário.
V

Ante o exposto, e considerando que as justificativas de defesa oferecidas não são suficientes
17
para elidir as irregularidades apuradas nos autos, que resultaram em prejuízo ao Erário, este Representante
do Ministério Público, malgrado os posicionamentos sustentados pela Unidade Técnica, manifesta-se pela
rejeição das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, fixando-lhes novo e improrrogável prazo
para o recolhimento da importância devida, nos termos do § 1° do art. 12 da Lei n° 8.443/92 c/c o § 2° do
art. 153 do Regimento Interno do TCU.
Ministério Público, em 27 de outubro de 1997.

PAU

Subpr

S BUGARIN
dor-Geral
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DECISÃO N°

77

2

/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 400.164/95-7
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Luiz Marlan Nunes Carneiro e A.J.L. Construções Ltda
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: Secex/MS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 163 do
Regimento Interno desta Corte, DECIDE arquivar o presente processo, por ausência de pressuposto de
constituição.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

I GHISI
ADHEM
Minist i -Relator
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GRUPO I — CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-024.972/91-6
(Anexo: TC-000.272/88-4)
Natureza: Tomada de Contas Especial em fase de Cobrança
Executiva referente ao TC-000.272/88-4 (Acórdão de 29.08.90)
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF
Responsáveis: Benute Crracino dos Santos e outros
Ementa: Comprovado erro material consubstanciado nos valores
dos débitos consignados no Acórdão de 29.08.90 adotado
em relação ao TC-000.272/88-4. Pareceres convergentes
da Unidade Técnica e do Ministério Público pela retificação
Acórdão pelo desarquivamento
decisum.
do referido
do TC-000.272/88-4 para, com fundamento no Enunciado n° 145
da Jurisprudência deste Tribunal, retificar o teor do Acórdão
adotado na Sessão Plenária de 29.08.90, Ata n° 44/90. Determinada
nova notificação dos responsáveis e encaminhamento do processo
presente, reconstituídos com os elementos necessários,
ao Ministério Público para prosseguimento do feito da cobrança
executiva.

•

Adoto como Relatório o inteiro teor da instrução produzida pela
nas fls. 108/111 dos autos:

8a

SECEX e inserida

"Trata-se de processo especial de cobrança executiva relativo aos débitos que foram solidariamente
imputados, por meio do Acórdão proferido na Sessão Plenária de 29.08.90 (fl. 2), Ata n° 44/90Plenário, no TC-000.272/88-4, a Benute Gracino dos Santos e Gislene Teixeira Caldeira Ferraro,
no valor de CzS 169.118,58 (cento e sessenta e nove mil, cento e dezoito cruzados e cinqüenta e oito
centavos), e a Benute Gracino dos Santos e Gilberto Alves Pereira da Costa, no valor
de Cz$ 30.590,77 (trinta mil, quinhentos e noventa cruzados e setenta e sete centavos), apurados
em 31.07.85, decorrentes das irregularidades por eles praticadas na Agência Adamantina, filial
de São Paulo, da Caixa Econômica Federal - CEF, no período de janeiro/83 a fevereiro/85.
2. Primeiramente, ao analisar o Acórdão condenatório supracitado, constatamos que os valores
imputados aos responsáveis estavam grafados em cruzado novo quando o padrão monetário vigente
à época da constatação dos débitos era o cruzeiro.
2.1. Não obstante a grafia incorreta dos débitos no Acórdão, pudemos verificar junto
ao TC-000.272/88-4, relativo à Tomada de Contas Especial da qual se originou a presente cobrança
executiva, que esta Unidade Técnica procedeu à citação dos responsáveis (segundo expedientes
às .17s. 161/162 da TCE) pelas importâncias de Cr$ 169.118.579,00 (cento e sessenta e nove milhões,
cento e dezoito mil, quinhentos e setenta e nove cruzeiros) e Cr$ 30.590.768.00 (trinta milhões,
quinhentos e noventa mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros), corretamente grafadas segundo
o padrão monetário vigente em 31.07.85.
2.2. Embora a citação tenha sido promovida com base nos valores corretos, ocorreu que, nas
instruções seguintes, os débitos imputados aos responsáveis foram transformados de cruzeiro para
cruzado novo, mantendo-se, porém, a data original do débito, 31.07.85, como data-base para
acréscimo dos encargos legais. Consequentemente, o Acórdão condenatório foi proferido nos mesmos
termos das instruções anexadas ao processo.
2.3. Assim, tendo em vista a ocorrência de inexatidão material nos itens "h" e "c" do Acórdão
exarado na Sessão de 29.08.90, faz-se mister que o referido Acórdão seja retificado para corrigir a
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grafia das importâncias a serem recolhidas pelos responsáveis. Considerando que a citação foi
promovida tomando-se por base os valores corretamente grafados e que foi concedida ampla defesa
aos responsáveis, o presente processo deverá ter andamento normal.
Por meio do Oficio n° 229 (fl. 43), de 06.07.92, foi solicitado à CEF que determinasse
as providências necessárias no sentido de ser efetivada a cobrança executiva autorizada por este
Tribunal na Sessão de 29.08.90, tomando-se por base os demonstrativos de débitos anexados
às fls. 8/18.
Em atendimento ao oficio supracitado, a CEF encaminhou a este Tribunal, para apreciação
e homologação, novas planilhas de cálculo (Jis. 52/55) contendo as amortizações efetuadas pelos
responsáveis até 29.05.92. De acordo com a Entidade, o Tribunal não havia considerado,
nos demonstrativos por ele elaborados, uma amortização efetuada por um dos responsáveis,
devidamente comprovada, razão pela qual encaminhava novas planilhas para serem analisadas.
4.1. De acordo com as planilhas supracitadas, os saldos devedores totalizavam, naquela data,
Cr$ 2.209.279,57 (dois milhões, duzentos e nove mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e cinqüenta
e sete centavos), para Benute Gracino dos Santos e Gislene Teixeira Caldeira Ferraro,
e Cr$ 1.230.806,37 (um milhão, duzentos e trinta mil, oitocentos e seis cruzeiros e trinta e sete
centavos), para Benute Gracino dos Santos e Gilberto Alves Pereira da Costa.
Mediante Despacho do Ministro-Relator Carlos Átila Alvares da Silva (/7. 57), de 04.09.92,
o presente processo foi baixado em diligência interna ante a necessidade de se verificar os possíveis
reflexos das informações encaminhadas pela CEF nos cákulos efetuados pelo Tribunal
e de se confirmar o saldo final do débito apagar, objetivando o seu exato ressarcimento.
Ao apreciar as peças apresentadas pela CEF, a Analista desta Unidade Técnica concluiu, em sua
instrução à fl. 58, que as divergências entre os valores obtidos decorreram da utilização de diferentes
critérios no cálculo dos encargos legais. Segundo a Analista, a alegação da CEF de que o Tribunal
não havia considerado, em seus cálculos, o valor de uma amortização efetuada era indevida, pois esse
valor havia sido devidamente incluído na planilha de cálculo.
6.1. Ao proceder à elaboração de novos demonstrativos de débitos (J7s. 64/74), a Analista constatou
que o saldo devedor totalizava, em 29.05.92, Cr$ 10.663.041,27 (dez milhões, seiscentos e sessenta
e três mil, quarenta e um cruzeiros e vinte e sete centavos), para Benute Gracino dos Santos e
Gislene Teixeira Caldeira Ferram, e Cr$ 1.984.000,86 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil
cruzeiros e oitenta e seis centavos), para Benute Gracino dos Santos e Gilberto Alves Pereira
da Costa.
6.2. Complementando a instrução da Analista, o Sr. Inspetor-Geral informou, em seu Parecer à fl. 76,
que se encontrava em apreciação no Ministério Público junto a este Tribunal o TC n° 17.948/92-4,
relativo à representação formulada por esta Unidade Técnica acerca de um novo modelo
de demonstrativo de débito. Segundo o Inspetor-Geral, seriam computados nesse novo demonstrativo
os juros sobre as parcelas abatidas para neutralizar os seus efeitos nos juros incidentes do débito
original corrigido até a data do pagamento. A aprovação desse demonstrativo traria modificações
na sistemática de cálculo de débitos e, consequentemente, alteraria os resíduos constatados nos
presentes autos.
Discordando dos valores expressos nos demonstrativos citados no anterior, a CEF encaminhou
os expedientes de fls. 78/99, solicitando a revisão dos cálculos efetuados pelo Tribunal, de modo
a evitar, no futuro, outras divergências em torno da matéria.
Tendo em vista as ponderações da CEF, esta Corte de Contas determinou, por meio da Decisão
n° 192/93 (ft 106), de 19.05.93, Ata n° 18/93 - Plenário, o reexame destes autos à luz dos novos
estudos sobre a matéria, já em fase de conclusão, no TC n° 017.948/92-4. Nesse mesmo decisum, foi
recomendado à CEF que sustasse os procedimentos de cobrança dos débitos de que tratam estes
autos, até ulterior deliberação deste Tribunal, à vista do reexame determinado anteriormente.
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9. Em 23.09.96, considerando o teor da Decisão n° 484/94 - Plenário, de 27.07.94, exarada
no TC-17.948/92-4, foi aprovado, por meio da Portaria n° 530, o demonstrativo da nova sistemática
para atualização monetária e cálculo dos juros de mora incidentes sobre débitos e multas impostos
pelo TCU.
9.1. Utilizando a nova versão do Sistema de Cálculo de Débitos, elaboramos novos demonstrativos
(fls. 112/121) em que se constatam saldos residuais, em 29.05.92, nos valores de Cr$ 7.019.257,28
(sete milhões, dezenove mil, duzentos e cinqüenta e sete cruzeiros e vinte e oito centavos), para
Benute Gracino dos Santos e Gislene Teixeira Caldeira Ferraro, e Cr$ 1.850.816,48 (um milhão,
oitocentos e cinqüenta mil, oitocentos e dezesseis cruzeiros e quarenta e oito centavos), para Benute
Gracino dos Santos e Gilberto Alves Pereira da Costa. Ante todo o exposto, considerando que se
encontram satisfeitas as razões que justificaram o sobrestamento do julgamento destes autos,
propomos:
I - seja desarquivado o TC-000.272/88-4 e juntada cópia desta instrução a esse processo, para que,
com fundamento na Súmula n° 145 deste Tribunal, seja retificado o Acórdão proferido na Sessão
de 29.08.90, Ata n° 44/90-Plenário, de forma que os itens "b" e "c" passem a ter a seguinte redação:
julgar em débito, solidariamente, Benute Gracino dos Santos e Gislene Teixeira Caldeira Ferraro
pela importância de Cr$ 169.118.579,00 (cento e sessenta e nove milhões, cento e dezoito mil,
quinhentos e setenta e nove cruzeiros), a ser acrescida de juros e correção monetária de 31 de julho
de 1985 até a véspera do pagamento, abatendo-se na execução os valores compro vadamente
já ressarcidos, e, Benute Gracino dos Santos e Gilberto Alves Pereira da Costa, também
solidariamente, pela importância de Cr$ 30.590.768,00 (trinta milhões, quinhentos e noventa mil,
setecentos e sessenta e oito cruzeiros), a ser acrescida de juros e correção monetária de 31 de julho
de 1985 até a véspera do pagamento, abatendo-se na ocasião os valores comprovadamente
já ressarcidos;"
os valores serão convertidos, oportunamente, em cruzados, cruzados novos e cruzeiros, na forma
da lei ;"
II - sejam mantidos os demais termos do Acórdão exarado no TC-000.272/88-4, Ata n° 44/90Plenário, na Sessão de 29.08.90;
III - seja o presente processo encaminhado ao Ministério Público junto a esta Cone de Contas, com
fundamento no art. 81, III, c/c o art. 28, II, da Lei n° 8.443/92, para prosseguimento do feito.".
O Ministério Público manifestou-se nos autos (fl. 122) nos seguintes termos:
2
" Este representante do MP/TCU endossa o mérito da proposta oferecida pela 8' SECEX (incisos I
e II), uma vez que está comprovado o erro material na relação de débitos do Acórdão de 29.8.90
(fl. 207 do TC-000.272/88-4), ao que se aplica perfeitamente o Enunciado n° 145 da Súmula do TCU
Acrescente-se, entretanto, que após o julgamento por este e. Tribunal, é de mister que se proceda a
nova notificação dos responsáveis, com posterior remessa do processo de cobrança executiva à
SECON, para que seja reconstituído com os elementos necessários."
É o Relatório
VOTO
Trata-se, de um processo de Cobrança Executiva determinada em Acórdão adotado por este
Plenário na Sessão de 29.08.90, em que se comprova erro de materialidade consubstanciado em valores
de débitos grafados incorretamente.
Está assente na instrução da 8 SECEX, a necessidade de se proceder a devida correção para que
se dê andamento do processo com vistas à efetivação da Cobrança Judicial dos débitos reais consignados
nos autos do processo original de Tomada de Contas Especial (TC-000.272/88-4 anexado ao presente
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processo), instaurada contra servidores da Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades
praticadas na Agência de Adamantina-SP.
Assiste razão à Unidade Técnica ao propor o desarquivamento daquele processo para retificá-lo
tão somente naquele item que estipula os valores dos débitos. Tal proposta está avalizada pela
Procuradoria, que ressaltou a pertinência de se proceder nova notificação dos responsáveis, face à
mudança dos valores das suas dívidas.
Assim, nada obsta a que se acolham tais proposições e se delibere, com fundamento no Enunciado
n° 145 da Jurisprudência desta Corte de Contas, pelo desarquivamento do TC-000.272/88-4, para sua
retificação com vistas a dar prosseguimento da cobrança executiva dos débitos ali consignados.
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar o Acórdão, cujo teor submeto à elevada apreciação
deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em ide novembro de 1998

VALMIR C AMPELO
Ministro-Relator

•
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ACÓRDÃO N° 169 /98- TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-024.972/91-6 — Anexo: TC-000.272/88-4
Classe de Assunto: (IV) Tomada de Contas Especial em fase de Cobrança Executiva (relativa ao TC000.272/88-4)
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF; Agência Adamantina - SP
Responsáveis: Benute Gracino dos Santos, Gislene Teixeira Caldeira Ferraro e Gilberto Alves Pereira
da Costa.
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 8 SECEX
Acórdão:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos à Cobrança Executiva
determinada pelo Acórdão Plenário adotado em 29.08.1990 em relação ao TC-000.272/88-4, face a erro
nos valores dos débitos.
Considerando que os autos estão instruidos de análise da Unidade Técnica demonstrando
erro de materialidade, consubstanciado em valores de débitos grafados erroneamente na deliberação
questionada;
Considerando os pareceres convergentes da Unidade Técnica instrutiva e do representante
do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do desarquivamento do TC-000.272/88-4 para,
com base na Súmula n° 145 da Jurisprudência deste Tribunal, retificar aquele decisum com vistas aos
efeitos legais da cobrança executiva;
Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e da Procuradoria foram aceitos pelo
Ministro-Relator,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com base no exposto pelo Ministro-Relator e com fundamento no art. 1°, I, da Lei n° 8.443/92, em:
desarquivar o TC-000.272/88-4, para, com fundamento na Súmula n° 145 da Jurisprudência
deste Tribunal, retificar o teor do Acórdão proferido na Sessão Plenária de 29.08.90, Ata n° 44/90, de
forma que os seus itens "b" e "c" passem a ter a seguinte redação:
"h) julgar em débito, solidariamente, Benute Gracino dos Santos e Gislene Teixeira Caldeira
Ferraro pela importância de Cr$ 169.118.579,00 (cento e sessenta e nove milhões, cento e dezoito mil,
quinhentos e setenta e nove cruzeiros), a ser acrescida de correção monetária e encargos legais
calculados a partir de 31 de julho de 1985 até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na execução,
os valores comprovadamente já ressarcidos, e, Benute Gracino dos Santos e Gilberto Alves Pereira da
Costa, também solidariamente, pela importância de Cr$ 30.590.768,00 (trinta milhões, quinhentos e
noventa mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros), acrescida de correção monetária e encargos legais
calculados a partir de 31 de julho de 1985 até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na ocasião os
valores comprovadamente já ressarcidos;"
"c) os valores serão convertidos, oportunamente, em cruzados, cruzados novos e cruzeiros, na forma
da lei ;"
manter os termos restantes do Acórdão referido no item anterior;
Determinar à 8a SECEX proceder notificação dos responsáveis em razão das alterações nos valores
dos débitos, após o que encaminhar os autos à Secretaria de Contas do Governo e Transferências
Constitucionais, deste Tribunal, para recomposição deste processo e cumprimento do estabelecido no
item d desta deliberação;
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d) encaminhar, com fundamento no art. 81, III, combinado com o art. 28, II, da Lei n° 8.443/92,
o presente processo ao Ministério Público junto a este Tribunal, para prosseguimento da cobrança
executiva.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

Vaa(r'9v Ce°

LTON ALENCAR R
Procurador-Ge

RIGUES
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GRUPO 1- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-224.028/94-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Prefeitura Municipal de Cajueiro - AL
Responsável: Mário Ferro de Moura (ex-Prefeito)
Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada em virtude de
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do
Convênio n° 1008/87, firmado entre o extinto muu, a CEF e a
Prefeitura. Citação. Rejeição das alegações de defesa e fixação de
novo prazo para recolhimento do débito. Complementação de
defesa. Ausência de fato novo. Irregularidade das contas e em
débito o responsável. Autorização para cobrança judicial, caso não
atendida a notificação.

•

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de
prestar contas dos recursos transferidos mediante Termo de Ajuste, firmado entre o extinto Ministério da
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, a Caixa Econômica Federal - CEF (como interveniente) e a
Prefeitura Municipal de Cajueiro/AL, no valor de Cz$ 5.980.150,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta
mil, cento e cinqüenta cruzados), originário do Convênio n° 1008/87, de 30.12.97, celebrado entre o
extinto MI-TU e a CEF, com o objetivo de implantar e efetivar o projeto Mutirão de Moradias (fl. 305).
A presente TCE foi instaurada em cumprimento aos termos da Decisão n° 251/92 - TCU Plenário.
A Coordenação-Geral para Assuntos de Inventariança da Secretaria Federal de Controle atestou
a irregularidade das contas e em débito o responsável (fl. 107).
Em Sessão de 10/09/1997, o Tribunal Pleno desta Corte proferiu, em Decisão n° 567/97 (fl.138):
"8.1 - rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, tendo em vista que os
argumentos oferecidos não foram suficientes para demonstrar a regularidade das contas;
8.2 - .fixar o prazo, improrrogável, de 15 (quinze) dias para que o Sr. Mário Ferro de Moura
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, da importância
original recebida, no valor de Cz$ 5.980.150,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, cento e
cinqüenta cruzados), atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais calculados a partir
de 29.12.88, nos termos do art. 12, § 1°, c/c o art. 22, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92 e de
acordo com o art. 153, § 2°, do Regimento Interno do Tribunal, abatendo-se, na oportunidade,
parcelas porventura já recolhidas."
O responsável trouxe documentos aos autos, por meio de procurador (fl. 140/149), contendo 7
(sete) declarações de moradores do município de Cajueiro que foram beneficiados com material de
construção, a fim de comprovar a aplicação dos recursos. Requer, o ex-Prefeito, que seja concedido novo
prazo para obter as declarações das demais pessoas beneficiadas, "atestando a veracidade do que alude a
defesa", caso necessário (fl. 141).
A análise efetuada pela SECEX/AL constatou, por confrontação, que apenas dois nomes
constantes das declarações estão relacionados no documento intitulado "Levantamento das casas a serem
recuperadas", apresentado pelo responsável como parte de sua prestação de contas. Com isso, conclui o
Analista que tais declarações não são consistentes para que seja modificado o posicionamento adotado por
este Tribunal, em que rejeitou as alegações de defesa e propôs que as contas fossem julgadas irregulares,
com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "c" (fl. 150).
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O Sr. Diretor da ia DT observa que a dilação de prazo para apresentação de declaração de
pessoas supostamente beneficiadas carece de amparo legal, haja vista o disposto no art. 12, § 1°, da Lei n°
8.443/92, concordando com a proposta de mérito do Analista (fl. 151).
O Sr. Secretário da SECEX/AL manifesta concordância pela irregularidade das contas e em
débito o responsável, podendo, desde logo, ser autorizada a cobrança executiva da dívida (fl.152).
O Ministério Púbico concorda com a proposta alvitrada pela Unidade Técnica (fl. 153).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, cabe registrar que as peças apresentadas pelo responsável foram acolhidas por este
Tribunal como elementos complementares de defesa.
Algumas considerações devem ser feitas à vista de elementos constantes dos autos.
O interveniente do Convênio, CEF, informou que os recursos foram transferidos à Prefeitura em
29.12.88 (fls. 38 e 55). O responsável afirmou que houve a aplicação dos referidos recursos e foi feita a
prestação de contas, em apenas 2 (dois) dias após terem sido liberados os recursos, e que não foi
encaminhada por ter sido concluída no sábado, dia 31.12, véspera da posse do novo Prefeito (fl. 36). O
responsável alegou que seu sucessor na Prefeitura não encaminhou a prestação de contas porque é seu
opositor.
O responsável trouxe aos autos cópia do Oficio n° 109/88, de 30 de dezembro de 1988, enviado
ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da "Habitação e do Bem-Estar Social", Dr. Luiz Humberto Prisco Viana,
acompanhado do balancete mensal do mês de dezembro de 1988, no qual consta o recebimento e a
aplicação sumária dos recursos recebidos (fl. 79/80). Porém, apenas o balancete não comprova a correta
aplicação dos recursos.
14
Nos elementos complementares de defesa, em que consta declaração de favorecidos com material
de construção, verificou-se que a quantia ali expressa está em cruzados novos (fl. 143/149). Ora, essa
moeda foi implantada pela Lei n° 7.730/89, publicada no DOU de 01.02.89, um mês após o responsável ter
afirmado que concluiu a devida prestação de contas.
15.
Diante dos fatos, não há elementos suficientes que comprovem que o Sr. Mauro Ferro de Moura
tenha prestado contas dos recursos recebidos ou aplicado corretamente esses valores.
Tendo em vista que os documentos constantes dos autos não lograram elidir a irregularidade na
aplicação dos recursos conveniados, acolho os pareceres exarados e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em n_ de

ALMIR C AMPELO
Ministro-Relator

•
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ACÓRDÃO N° 170 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n° TC-224.028/94-4
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
3. Responsável: Mário Ferro de Moura (ex-Prefeito)
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Cajueiro - AL
5. Relator: Ministro Valmir Campeio
6. Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
7. Unidade Técnica: SECEX/AL
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Mário Ferro de Moura, referente ao Convênio n° 1008/87, firmado entre o extinto
Ministério da Habitação e Urbanismo, a Caixa Econômica Federal (como interveniente) e a Prefeitura
Municipal de Cajueiro/AL, com recursos repassados no valor de Cz$ 5.980.150,00 (cinco milhões,
novecentos e oitenta mil, cento e cinqüenta cruzados), objetivando a execução de habitações por meio do
Programa de Melhorias Habitacionais com o fim de beneficiar famílias com renda de até 3 salários
mínimos.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou o débito contra o
responsável no valor de Cz$ 5.980.150,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, cento e cinqüenta
cruzados), proveniente da não comprovação da aplicação regular dos recursos recebidos;
Considerando que, devidamente citado, o responsável apresentou alegações de defesa, que
foram rejeitadas na Decisão n° 567/97 - TCU - Plenário, em Sessão de 10/09/1997;
Considerando que o responsável apresentou elementos complementares de defesa, porém
sem acrescentar fato novo capaz de reformular o entendimento adotado por este Tribunal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, com fundamento nos arts. 1°, I, 16, III, alínea c da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19, caput, e
23, III, da mesma Lei, em:
julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Mário Ferro de Moura ao pagamento da
quantia de Cz$ 5.980.150,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, cento e cinqüenta cruzados), com
a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal
(art. 165, III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento do valor do débito aos cofres do Tesouro
Nacional, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados a partir de
29/12/88 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
de acordo com o art. 16 § 3°, da Lei n° 8.443/92, providenciar a imediata remessa de cópia da
documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais
cabíveis.
9. Ata n° 45/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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VAL IR C PELO

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

Ministro-Relator

&4ALENCAR RO GUES
Procurador-Gera
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GRUPO 1- CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-400.104/94-6 (9 volumes)
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Telecomunicações do Mato Grosso do Sul - TELEMS
Responsáveis: Wilson Luiz Matto Grosso Pereira e outros
Ementa: Tomada de Contas Especial de Wilson Luiz Matto Grosso
Pereira e outros, instaurada pela Telecomunicações de Mato Grosso do
Sul S/A - TELEMS, em atendimento à Decisão TCU n° 457/94Plenário. Citação aos responsáveis. Alegações de defesa que não
elidiram as faltas consignadas nos autos. Privatização da empresa.
Deliberações desta Corte em casos análogos dispensando imputação
de débito. Contas irregulares. Arquivamento dos autos.
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada em razão da Decisão n° 457/94-TCU-Plenário,
adotada na Sessão de 14.07.94 (Ata n° 23/94), em relação ao TC-009.416/93-5 que cuidou da denúncia
formulada, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas
Telefônicas no Mato Grosso do Sul - SINTTEL, a respeito de irregularidades ocorridas na TELEMS
relacionadas à instalação da torre da repetidora Estrela D'Alva, situada no Município de Três Lagoas - MS.
Foi determinado à CISET/MC, a instauração desta TCE em razão do superfaturamento constatado na
contratação da empresa CSE - Camargo Sistemas e Engenharia S/A, para a substituição da torre referida.
Os fatos, em ordem cronológica:
2.
em data não determinada, o gerente da TELEMS no Município de Três Lagoas - MS solicitou
vistoria técnica na torre Estrela D'alva;
no dia 20/08/90, o engenheiro Mário Basso Dias Filho viajou ao Rio de Janeiro, onde visitou a
CSE e tratou de assuntos relacionados à torre avariada, antes mesmo de a deformação ter sido detectada,
conforme alínea "c" a seguir;
no dia 22/08/90, foi detectada pelo Departamento de Engenharia da TELEMS, através do
engenheiro Beltino José Ferreira Bonfim, CREA 506/D, deformação permanente de um montante (perfil
metálico de sustentação da torre) na altura de 38 metros, conforme relatório de 27/08/90;
no dia 22/08/90, a CSE já iniciara estudos para a montagem da torre da repetidora Estrela D'alva,
conforme consta do projeto da CSE;
no dia 11/09/90, a CSE apresentou três opções para a montagem de uma torre de 126 metros,
baseadas nas torres das repetidoras Sapé, Bataguassu e São Lourenço, inclusive com a montagem do elevador
C SE-GLIDELIFT;
O no dia 19/09/90, foi solicitada autorização para licitação visando à correção dos problemas da torre;
no dia 28/09/90, a CSE encaminhou proposta à TELEMS para a montagem da nova torre,
utilizando-se das torres Sapé e Bataguassu, proposta essa rejeitada pelo preço abusivo (Cr$ 51.393.700,00);
no dia 05/10/90, foi aberta licitação para reforço do montante danificado. Tal licitação foi
cancelada em 27/11/90;
no dia 16/10/90, foi realizada reunião com técnicos da TELEMS, na qual foi decidida a substituição
da torre danificada pelas de Sapé e Bataguassu, com indicação de que fosse solicitada proposta à CSE para a
execução dos serviços;
no dia 31/10/90, foi solicitada dispensa de licitação por motivo de urgência e por ser considerado
exclusivo o fornecedor;
1) entre os dias 22 e 26/01/91, foi executado reforço no montante da torre pela própria TELEMS,
rktMIN-VC_169 \\C: \ Trabalho \ sessao \40010494.doc
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tendo sua estabilidade sido considerada boa;
no dia 28/01/91, foi aprovada a contratação da CSE com dispensa de licitação;
no dia 08/02/91, foi assinado o contrato com a CSE, no valor de Cr$ 83.811.549,00, para remoção
das torres Bataguassu e Sapé e montagem da nova torre Estrela D'alva, bem como o remanejamento dos
sistemas irradiantes da torre Bataguassu e da antiga torre Estrela D'alva, com fornecimento de outros
materiais. A conclusão da obra estava prevista contratualmente para 08/06/91;
no dia 20/02/91, foram iniciadas as obras;
no dia 12/11/91, foi concluído o sistema irradiante da torre;
no dia 20/12/91, toda a obra foi concluída; e
no dia 17/03/92, foi lavrado o Termo da Aceitação Definitiva.
Alegações de Defesa:
3
Citados, os responsáveis apresentaram alegações de defesa, expondo o seguinte:
à folha 2, do volume 5, do presente processo, os responsáveis, por meio de seu advogado, salientam
3.1
que a denúncia apresentada pelo SINTTEL/MS, teve cunho eminentemente político, pois tendo o seu
presidente postulado cargos eletivos em duas oportunidades, não obteve êxito em nenhuma delas. A denúncia
serve, ainda, para acobertar divergências pessoais entre funcionários da TELEMS;
antes de abordar o mérito da presente citação, os responsáveis, às fls. 3/6, do volume 5, tecem
3.2
comentários sobre as perícias técnica e contábil, juntadas às fls. 9/61 do referido volume, utilizadas com o
intuito de refutar a representação por crime de peculato, movida pelo SINTTEL/MS junto à Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo n° 1649/93);
a perícia contábil, exposta às fls. 9/13, do volume 5, realizada pelo contador e economista Heber
3.3
Xavier, CRC/MS 4800, CORECON 20a 44, esclareceu que:
a TELEMS não teve custos financeiros, mas sim operacionais, pois a desmontagem das duas torres
citadas e a montagem da torre Estrela D'alva foram contabilizadas na conta de Despesas Operacionais
(custeio de manutenção do sistema);
o valor da multa contratual dispensada pela TELEMS é compatível com os atrasos nos pagamentos
à CSE, em face das repactuações de prazos, realinhamentos e reajustes, atendendo a condições estabelecidas
na CT/C1RC. 2420/003/91 - TB, de 16/07/91;
o procedimento licitatório e os pagamentos estão de acordo com as exigências legais;
a perícia técnica foi realizada pelo engenheiro de comunicações Mauro de Castro, CREA
3.4.
n° 3989/78--5, que opinou pelo seguinte:
os problemas apresentados pela torre Estrela D'alva, tais como anomalias estruturais com desvio de
linearidade, deformações de montante junto à base, sugeriam a sua substituição;
o reforço efetuado pela TELEMS não era suficiente para suprir as deficiências da torre Estrela
D'alva;
a desmontagem das torres Sapé, Bataguassu e Estrela D'alva (Tecnasa), e a montagem da torre
Estrela D'alva (CSE) foi uma boa solução técnica, pois as duas primeiras estavam disponíveis e sem previsão
de utilização, a terceira estava condenada, apresentando risco de queda, e a última atendeu às necessidades da
empresa, eliminando os prejuízos e os riscos de queda;
a empresa CSE foi tecnicamente bem escolhida para a resolução dos problemas apresentados pela
torre Estrela D'alva;
não é possível comparar a torre Brasilsat com a torre CSE, em virtude de inúmeras diferenças nas
especificações técnicas, fundação, resistência aos ventos, etc; e
a atual torre da repetidora Estrela D'alva (CSE) atende às necessidades da TELEMS;
o
Relatório
da Atividade Policial, elaborado pelo Delegado Roberto José Medeiros, concluiu pelo não
3.5
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indiciamento dos responsáveis, por não ter constatado nenhum crime capitulado no Código Penal Brasileiro;
3.6 o Promotor de Justiça Esacheu Cipriano Nascimento, em sua Promoção de Arquivamento, requereu o
arquivamento do inquérito policial, em razão da não formação de juízo de acusação em relação às pessoas
nominadas e aos fatos narrados no bojo das peças informativas, requerimento esse acolhido pelo Juiz de
Direito Substituto José do Couto Vieira Pontes;
especificamente sobre o objeto central da citação, apenas ratificam as colocações defensivas,
3.7.
exaustivamente expostas através dos volumes I (Defesa), II (Relatório de esclarecimentos à CISET), III
(Relatório de Contestação do SINTTEL/MS), e IV (Relatório de Contestação do Relatório n° 289 da
), conforme fl. 7, do volume 5, encaminhado anteriormente ao Tribunal, o processo histórico de
TELEBRÁS
fabricação, instalação e surgimento dos problemas técnicos da antiga torre Estrela D'alva, contratada em
20/08/96, junto à empresa Tecnasa Metalmecânica Ltda., conforme fls. 2/4 do aludido volume. Alegam
inclusive, às fls. 4/5, que o próprio Laudo Técnico da TELEBRÁS, juntado às fls. 287/361, do volume 7,
utilizado como base para o Relatório do Departamento de Auditoria da TELEBRÁS, às fls. 1/8 do mesmo
volume, evidenciou tais problemas;
às fls. 5/6, do volume I, tecem comentários a respeito da viabilidade de substituição da referida torre
3.8
pelas duas repetidoras Sapé e Bataguassu, e da contratação, com dispensa de licitação, da empresa CSE Camargo Sistemas e Engenharia S/A, para a realização dos referidos serviços. Resumem, ainda, as
denúncias apresentadas pelo servidor Beltino José Ferreira Bonfim junto à TELEMS e ao SINTTEL/MS, os
procedimentos adotados pela TELEMS e a ação penal movida, conforme fls. 7/8 do volume em questão;
na seção 'Quanto ao suposto superfaturamento', fls. 8/12 do volume I, os responsáveis procuram
3.9
contestar as informações do Relatório n° 289, de 28/09/93, elaborado por uma equipe de 4 (quatro) auditores
do Departamento de Auditoria da TELEBRAS, juntado às fls. 1/8, do volume 7. Tal relatório concluiu que
independente de a solução técnica haver sido ou não a melhor, a forma de condução foi inadequada, pois:
houve demora significativa para a solução do problema, o que poderia ter causado sérias
conseqüências para a TELEMS e para a comunidade;
os fatos indicam que, para a solução do problema da torre, as providências foram conduzidas no
sentido da contratação da CSE;
os dados indicam que o problema da torre Estrela D'alva poderia ter sido solucionado com
desembolso menor que o efetivamente praticado.
3.10. seguem os responsáveis acrescentando, por sua conta e risco, à fl. 8, a expressão 'em nenhum
momento houve o alegado superfaturamento', que em instante algum foi escrita pelos citados auditores,
passando então a tergiversar sobre o significado das expressões 'superfaturamento' e 'desembolso menor',
3.11. salientam também, à fl. 9, do mesmo volume, que a análise técnica da auditoria realizada pela
TELEBRÁS limitou-se a examinar os gastos realizados pela empresa CSE e que eram tão importantes quanto
a simples troca da torre, elencando a seguir 24 (vinte e quatro) desses serviços (fls. 9/12);
3.12. na contestação ao Relatório acima, os citados, também às fls. 1/38, do volume 4, restringiram-se a
reforçar a necessidade de a torre Estrela D'alva (Tecnasa) ser substituída, pelos defeitos apresentados desde a
sua entrada em operação. Salientam, novamente, a urgência da substituição, em virtude do agravamento dos
problemas de estabilidade da torre com os fortes ventos de agosto/90;
3.13. quanto à afirmação dos auditores da TELEBRÁS de que os atos da TELEMS foram conduzidos no
sentido da contratação da CSE, os citados, à fl. 26, dizem estranhar tal dedução, 'pois em nenhum momento a
TELEMS deixou de dar ciência a todos os envolvidos no processo sobre a solução dos problemas da
repetidora Estrela D'alva';
3.14. com referência à alusão de que o problema da torre Estrela D'alva poderia ter sido solucionado com
desembolso menor que o efetivamente praticado, os citados informam, às fls. 28/38,que:
MIN-VC_I69 \\C: \Trabalho \ sessao \ 400 1 0494.doc
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a primeira proposta, básica para 01/10/90 e sem impostos, no valor de Cr$ 51.993.700,00
(cinqüenta e um milhões, novecentos e noventa e três mil e setecentos cruzeiros), foi reduzida para
Cr$ 37.340.180,00 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta mil, cento e oitenta cruzeiros), sendo depois
rejeitada por divergências nos seus elementos constitutivos. Com a decisão da TELEMS de incluir novos
serviços, o fornecedor apresentou nova proposta, no valor de Cr$ 87.340.180,00 (oitenta e sete milhões,
trezentos e quarenta mil e cento e oitenta cruzeiros), básica para 01/11/90 e com impostos incluídos, sendo o
contrato efetivamente firmado no valor final de Cr$ 83.811.549,00 (oitenta e três milhões, oitocentos e onze
mil e quinhentos e quarenta e nove cruzeiros);
foram apresentados: quadro comparativo entre a proposta inicial e o valor final do contrato, item a
item, ambos básicos para 01/11/90 e com impostos, quadro comparativo de serviços por repetidora,
individualizado e totalizado, e quadro comparativo de propostas de diferentes empresas;
os citados alegam que a Auditoria da TELEBRÁS não poderia considerar o valor de
Cr$ 37.340.180,00 da proposta inicial, pois ela nem sequer chegou a ser oficializada, tampouco o valor de
Cr$ 87.340.180,00, referente ao contrato efetivamente assinado, pois este foi reduzido para
Cr$ 83.811.549,00;
segue um quadro comparativo do valor total apresentado pelas empresas proponentes, em dólares,
dividido pela quantidade de parábolas, para, logo após, contestarem, sem a devida demonstração, o valor de
US$ 379,189.06, atribuídos à CSE, pois o correto, segundo seu entendimento, é US$ 337,457.61; e
segue também uma análise comparativa Valor Total (US$)/Quantidade de Parábolas, com o intuito
de demonstrar a compatibilidade dos preços pagos à CSE com os das demais empresas consultadas, além de
uma demonstração da redução de preços de aparelhos de TV e terminais telefônicos entre 1990 e 1993;
3.15. na seção seguinte, nominada "Distribuição de Custos Pormenorizadamente", às fls. 12/15 do volume
1, os citados contestam a comparação da proposta de preços da empresa CSE com as de outras empresas, tais
como Brasilsat-Harald (que embasou a denúncia do SINTTEL/MS), Forte Engenharia e Metal Mecânica
Ltda e Tec-In-Tel Comércio e Serviços em Telecomunicações, alegando desigualdade entre as mesmas, pois,
prosseguem, não foram observados dados técnicos equivalentes aos apresentados pela CSE, passando a
relacioná-los em seguida;
3.16. os responsáveis comentam ainda, nas alegações do volume 1 (fls. 15 a 18), o comportamento do
SINTTEL/MS e a investigação criminal, tópicos já abordados, respectivamente, nos itens 4 e 5. Também
comentam, às fls. 18/26, o Relatório do Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira sobre os fatos
denunciados no processo TC-009.416/93, que motivou a instauração da presente Tomada de Contas Especial,
conforme Decisão n° 457/94 - TCU - Plenário, com cópia às fls. 66/7 do presente processo. Inclusive
repetem, às fls. 19/21 do volume 1, as alegações apontadas no volume 4, fls. 01/38, referentes aos valores das
propostas da CSE - Camargo Sistemas e Engenharia S/A, assunto tratado no item 12 acima;
3.17. a respeito do débito objeto da citação promovida pela Unidade Técnica instrutiva (859.237,11
UFIRs), acrescido dos encargos legais desde 08/02/91, os citados apenas alegam que não os devem, pois 'as
propostas das duas empresas que apresentaram à auditoria da TELEBRÁS, tendo em vista que os critérios
utilizados pelas respectivas firmas consultadas foram apriorísticos, desprovidos de princípios elementares
que garantam segurança e credibilidade aos preços e, pior, descontextualizada já que não levou em conta
os influxos econômicos que, reiteradamente, se abateram sobre a macro-economia nacional nestes últimos
03 (três) anos' (fl. 26, volume 1).
3.18. os demais volumes juntados aos presentes autos, exceção feita aos de número 1 e 5 (alegações de
defesa), tratados, respectivamente, nos itens 3 a 9 e 10 a 18, deste Relatório, dizem respeito aos seguintes
assuntos:
a) Volume 2 - contestações ao Relatório de Auditoria da CISET/MC n° 39/93, relativo às contas da
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TELEMS do exercício de 1992 (TC. 400.100/93-2), que também trata dos problemas da Torre Estrela D'alva;
Volume 3 - contestações à representação formulada pelo SINTTEL/MS junto à Procuradoria Geral
de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assunto tratado nos itens 5 a 8 acima, posteriormente arquivado
pelo Juiz de Direito Substituto José do Couto Vieira Pontes;
Volume 4 - contestações ao Relatório n° 289, de 28/09/93, do Departamento de Auditoria da
TELEBRÁS, relatadas nos itens 12 a 15 acima;
Volume 6 - anexo da denúncia do SINTTEL/MS (TC 009.416/93-5) que, por deliberação do
Tribunal (cópia às fls. 104), foi juntado à presente Tomada de Contas Especial para subsidiar os exames;
Volume 7 - Relatório n° 289, de 28/09/93, do Departamento de Auditoria da TELEBRÁS,
inicialmente juntado ao retromencionado processo de denúncia do SINTTEL/MS;
O Volumes 8 e 9 - referentes ao retrocitado relatório da TELEBRÁS, inicialmente juntado ao
processo de denúncia apontado no item 19.4".
Análise da equipe de auditoria:
4.
A Unidade Técnica instrutiva produziu análise das alegações de defesa trazidas aos autos da qual
dou os seguintes destaques (fls.111/112):
4.1. " (..) depreende-se que a alegada urgência na solução dos problemas da antiga Torre Estrela
D'alva não foi devidamente observada, haja vista o atraso de cinco meses entre a detecção dos mesmos e
a execução dos reparos pela própria TELEMS. Considerando-se a data do início das obras, 20/02/91, a
demora foi de seis meses, salientando-se ainda que a montagem da nova torre somente foi concluída em
20/12/91, mais de seis meses além da data constante do contrato (08/06/91).
4.2. Não poderia de maneira alguma ser utilizada a urgência como justificativa das providências
administrativas em foco, já que as mesmas foram adotadas depois de decorrido tão longo intervalo de
tempo. Ressalte-se que o elemento patrimonial em questão é um bem vultoso, de grande importância para
a comunidade e que, segundo laudos técnicos, estava na iminência de queda, colocando em risco serviços
essenciais à população da região exigia providências rápidas.
4.3. Com a descaracterização da urgência como elemento motivador da contratação da CSE com
dispensa de licitação, torna-se injustificável tal procedimento, o que, somado às consultas e negociações
mantidas junto à contratada, antes mesmo de a licitação ter sido feita e posteriormente cancelada,
conforme item 20, b e c, denota clara tendenciosidade na contratação da CSE, desrespeitando-se o artigo
3° do Decreto-Lei n°2.300/86 e o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
4.4. Com relação à constatação da equipe de auditores da TELEBRÁS de que a 1ELEMS teria
desembolsado quantia acima da necessária para a solução dos problemas da antiga Torre Estrela D'alva,
e face as alegações apresentadas pela defesa, tornam-se necessários alguns comentários:
não é possível que a montagem de uma torre, utilizando-se materiais de outras duas já
existentes, possa ter um custo expressivamente mais elevado que o da construção completa de uma nova
torre. O que motiva essa afirmação é uma simples comparação das despesas efetuadas no contrato com a
CSE, US$ 711,390.22, conforme atestam os citados, com as propostas de outras empresas, como, por
exemplo, a CBT (US$160,706.64) e a Brasilsat-Harald (US$ 120,351.82), propostas essas que, segundo o
Departamento de Auditoria da TELEBRÁS, solucionariam o problema em pauta;
a classificação contábil das despesas em tela como operacionais, conforme descrito no item 7,
a, não explica e muito menos justifica a adoção de medidas que implicassem tamanha antieconomicidade,
pois o objetivo de todo administrador público deve ser o zelo pelo interesse coletivo, também representado
pela boa gestão dos recursos públicos;
ademais, nenhum dos comparativos de preços apresentados pela defesa consegue refutar, nem
sequer contestam, o valor de R$ 487.719,40, que é o objeto da citação, limitando-se à comparação entre
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dados iniciais e finais da proposta da CSE, com e sem a inclusão dos impostos incidentes, ao
detalhamento dos serviços executados em cada repetidora, e a uma improcedente comparação entre
propostas de preços de várias empresas, improcedente porque considerou somente os custos relativos à
nova torre Estrela D'alva, em detrimento da inclusão do gasto total efetuado no contrato com a CSE, qual
seja US$ 711,390.22;
segue ainda uma descabida demonstração de redução de preços de aparelhos de TV e terminais
telefônicos entre os anos de 1990 e 1993, com o intuito de fazer crer que os preços colhidos pelo
Departamento de Auditoria da TELEBRÁS em 1993 não podem ser comparados com os que seriam
obtidos em 1990, dadas as diferença.s entre a relação oferta/procura de uma gigantesca torre de
transmissão de dados e um aparelho de TV 20" com controle remoto; e
vale ressaltar que, em vários pontos da contestação ao Relatório de Auditoria da TELEBRÁS, os
citados, por intermédio de seu advogado, tecem comentários pondo em dúvida a lisura dos procedimentos
dos auditores da TELEBRÁS, pensamento claramente evidenciado na página 37, do volume 4, quando
dizem in verbis, que 'a nosso ver a TELEBRÁS agiu de má-fé ao tecer análises/comentários indevidos
utilizando-se de supostos documentos', numa tíbia tentativa de transferir à equipe de auditores da
TELEBRÁS o ônus da prova da lisura em seus procedimentos".
Análise do Diretor da Unidade instrutiva:
O Diretor da r Divisão da Unidade instrutiva consignou na fl. 115 que:
5.1. "Observa-se que em toda a vasta documentação de defesa (volumes 1 a 5), os responsáveis pouco
refutaram o mérito da questão referente ao valor objeto da citação (R$ 487.719,40), com os encargos
legais, fixado pela Decisão n° 457/94 - TCU - Plenário, de 14/07/94). Limitaram-se apenas a dizer (fl. 26,
volume 1) que não devem o referido valor, pois 'as propostas das duas empresas que apresentaram à
auditoria da TELEBRÁS, tendo em vista que os critérios utilizados pelas respectivas firmas consultadas
foram apriorísticos, desprovidos de princípios elementares que garantam segurança e credibilidade aos
preços e, pior, descontextualizada já que não levou em conta os influxos econômicos que, reiteradamente,
se abateram sobre a macro-economia nacional nestes últimos 3 anos'.
5.2. Em resumo, querem afirmar que, no período compreendido entre a contratação da empresa C,S'E Engenharia S/A (fevereiro/91) e os trabalhos de auditoria da TELEBRÁS (setembro/93), os preços dos
referidos serviços de remanejamento e montagem podem ter sido desvalorizados, em cerca de 350 % em
termos reais, devido à conjuntura econômica da época. Por isto e tendo em vista o relatado anteriormente
é que acolhemos a proposta de rejeição de defesa apresentada pelos interessados. Assim sendo, e feitas
essas considerações, sugerimos o encaminhamento dos presentes autos ao Gabinete do Ministro-Relator,
de acordo com o disposto no artigo 14, § I° da Resolução/TCU n°29/95".
Análise do titular da Unidade Técnica:
O titular da SECEX/MS, em manifestação às fls. 165/169, contesta as alegações de defesa dos
responsáveis, demonstrando de forma cabal a inconsistência dos argumentos apresentados:
"03. Pelo cronograma dos fatos elencadas pela instrução nos itens 20 a 22 (fls. 110/112), verificamos
que a ação desenvolvida pela TELEMS, e que fora objeto de narrativa dos auditores da TELEBRÁS,
subitem 15.1, fls. 108, de uma forma ou de outra desaguaria na contratação da empresa supracitada, uma
vez que manifestamente a contratante trabalhou nesse sentido."
04. A alegada justificativa dos responsáveis de que "A DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CSE
JUSTIFICA-SE APENAS PELA EMERGÊNCIA - URGÊNCIA, E NÃO POR EXCLUSIVIDADE DE
FORNE('EDOR" fls. 5/8 do vol. 1), desnuda-se quando observamos que o início dos serviços de
recuperação e montagem da referenciada torre somente se deu após decorridos 6 ( seis ) meses da
percepção do problema, consoante demonstração exemplar do AFCE Instrutor às fls. 110 e 111 ( item
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20, letras "c" e "o").
Tal evidência, no nosso entendimento, descaracteriza a argumentada urgência para a contratação
direta da CSE, motivo esse a que estaria vinculada a contratante durante todo o período subseqüente ao
ajuste concretizado. Todavia, o que se verificou posteriormente é que a razão determinante da citada
dispensa de licitação não veio a se concretizar, e isso fica caracterizado pela demora do início e
conclusão da obra convencionada, como discorrido pela instrução.
Desse modo, acreditamos que a referida situação (ausência de correlação entre os motivos
determinantes da dispensa de licitação e as providência adotadas) não dá aos responsáveis credibilidade
para arrolar o artigo 22, inciso IV, do então vigente Decreto-lei n° 2.300/86, como fundamentador da
decisão tomada, ou seja, a contratação direta da empresa CSE Camargo Sistemas e Engenharia S.A.
Sobre a questão da motivação dos atos administrativos, trazemos à colação a sempre preciosa lição
do Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, que assim preleciona ao falar sobre o princípio
da motivação: "Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontandolhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que
deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário
para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que serviu de arrimo". (Curso de
Direito Administrativo, 8 a edi. Edit. Malheiros, item 20, pág. 66 - grifo nosso).
Os fatos narrados anteriormente revelam que o processo de contratação direta da empresa
CSE - Camargo Sistemas e Engenharia S/A não observou o princípio da impessoalidade, no qual está
presente a idéia de que a Administração tem o dever de tratar a todos os administrados sem
discriminações, benéficas ou detrimentosas, dando condições iguais a todos os que estariam
possivelmente em situação de participar de um determinado processo licitatório qualquer.
Entretanto, os responsáveis citados, a nosso ver, intencionalmente e sem nenhuma justificativa
razoável, adotaram um critério que posteriormente mostrou-se prejudicial não só aos interesses de outros
possíveis concorrentes existentes no mercado, porque liminarmente foram alijados do processo, mas,
também, e, principalmente, à própria empresa TELEMS, mormente quando se considera que, diante de
dois ou mais caminhos a adotar, os responsáveis escolheram aquele que, conforme delineado a seguir, foi
o mais oneroso para a empresa, causando-lhe um prejuízo de R$ 487.719,40, valores de 14.07.94 (fl. 80 Citação).
Desta forma, entendemos que o processo de escolha da CSE foi de caráter exclusivamente pessoal
dos envolvidos neste processo, em detrimento de critérios técnicos e econômicos, o que contraria o caput
do art. 37 da Constituição Federal, pois a parcialidade na seleção praticada afrontou o princípio da
impessoalidade, mencionado anteriormente.
Assim, é diante dessa perspectiva descrita que passaremos a ponderar sobre as alegações de defesa
apresentadas pelos responsáveis, especificamente com relação ao tema central desta Tomada de Contas
Especial, superfaturamento ocorrido na contratação da empresa CSE-Camargo Sistemas e Engenharia
S.A, conforme disposto no item 8.2.a da Decisão n°457/94 - TCU - Plenário (cópia inserida à fl. 78).
Passando, portanto, ao exame das considerações trazidas a estes autos pelos responsáveis,
destacamos, como já ficou assente na Instrução e no Parecer da Divisão, que o ponto central da defesa
apresentada está registrado às folhas 25 e 26 do Volume I, cujo conteúdo achamos por bem reproduzir,
para tornar mais clara a inconsistência (para não dizer a ausência) argumentativa da defesa, in verbis:
"Os defenderdes não pretendem contestar os valores 'arbitrados', porque não os devem. Contestam,
veementemente, porém, as propostas das duas empresas que apresentaram à auditoria da IELEBRÁS,
tendo em vista que os critérios utilizados pelas respectivas firmas consultadas foram apriorísticos,
desprovidos de princípios elementares que garantam segurança e credibilidade aos preços, e, pior,
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descontextuahzada já que não levou em conta os influxos econômicos que, reiteradamente, abateram
sobre a macroeconomia nacional nestes últimos 3 anos".
Quanto à alegação de que os critérios adotados pelas empresas consultadas pelos auditores da
TELEBRÁS não levaram em consideração fatores já experimentados, não contendo, portanto, elementos
capazes de garantir a segurança e credibilidade dos preços cotados, não tem razão de ser, uma vez que
os responsáveis em momento algum apresentam dados confirmadores de tal tese. Além disso, não
vislumbramos também nas peças do processo prova capaz de dar sentido ao referido argumento, o que
aliás já foi amplamente defendido pela instrução, bem como pelo Diretor da 2 ° Divisão Técnica em sua
Proposta de Decisão Preliminar.
Sobre a menção dos citados de que os valores das propostas utilizadas como parâmetro estão
descontextuahzados, já que não levam em conta as influências econômicas vivenciadas na economia
brasileira no período analisado, carecem de procedência, haja vista que a diferença apurada é tão
expressiva que não se pode atribuí-la simplesmente a uma provável queda real dos preços praticados,
provocada pela modificação da conjuntura econômica no período abordado, conforme querem fazer crer.
Com o objetivo de sustentar tal pensamento, os indigitados responsáveis relacionam (vol. 4, fls.37) dois
produtos que apresentaram queda real de preços no período, a saber, TV 20" com controle remoto (50%)
e terminal telefônico (429%).
Tais dados, a nosso ver, não são adequados para serem arrolados como parâmetro, pois são
produtos que não estão diretamente relacionados com o mercado em questão. Ao invés disso, acreditamos
que o apropriado ao caso seria comparar preços de propostas extraídas do próprio mercado de
construção e montagem de torres da época da contratação da CSE com aqueles existentes quando da
consulta realizada pela TELEBRÁS. Isto pode ser feito tomando-se por base a proposta da BrasilSat de
22.11.90, preço base de 19.11.90, (Jh. 124/7 - Vol. 7), cotejando-a com as da Companhia Brasileira de
Torres CB-Torres e da BrasilSat (fls. 116/124 deste processo), ambas com preço base de 30/07/93.
Tratam-se de propostas que têm as mesmas características e que, embora sejam referentes à montagem
de torre nova, servem perfeitamente ao propósito de mostrar que, em relação às torres, no citado período,
houve uma insignificante queda real de preços, conforme demonstramos no quadro a seguir:
30/07/93

19/11/90
INDICADO
RES

Cr$
UFIR
US$

BRASILSAT
(A)

BRASILSAT
(B)

15.603.970,00 7.890.392.409,00
186.62,6876
205.901,4009
110,893.32
131,423.99

CBTORRES
(C)

9.372.000.000,00
221.689,2617
131,716.16

VRS MÉDIOS
B-FC-2 - (D)
8.631.196.204,50
204.165,9746
121,304.74

(%)
VARIAÇÃO
DE
PREÇOS
[(D-A)-]] x
100
55.214,104
-0,8428433
-7.6996

Observando o quadro, verificamos que as variações de preços ocorridas no mercado de torres,
adotando-se como referência o dólar e a UFIR, foram insignificantes, contrariamente ao alegado pela
defesa, o que nos leva a concluir que os valores fornecidos à Auditoria da TELEBRÁS, pelas empresas
consultadas, não estão fora do contexto econômico vivenciado no mercado brasileiro no período
mencionado e que, portanto, não foram os responsáveis pela expressiva diferença que originou o débito
imputado aos responsáveis, já que conferem, em termos reais, elevado grau de aproximação aos valores
•
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vigentes à época da proposta contratada com a CSE.
Esclarecemos, também, que o montante do débito atribuído não foi apurado com base nas cotações
apresentadas pelas empresas BrasilSbat-Harald e GB Torres, conforme contestam os citados. As
mencionadas cotações serviram como referência para a orçamentação dos valores consignados nas
propostas das empresas FORTS Engenharia e TEC-Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda.
(respectivamente, fls. 52/4 e 55/6 do TC-009.416/93-5- Denúncia), as quais serviram efetivamente de base
para a quantificação do débito, como se pode verificar na cópia da Instrução inserta às fls. 141 e 142.
Acrescentamos, ainda, que, embora o procedimento utilizado para apurar o valor desembolsado a
maior pela TELEMS possa parecer inadequado sob a ótica dos responsáveis, foi o que conferiu maior
grau de aproximação possível aos preços da época. Prova disso, é que eles não conseguiram trazer para
os autos dado novo que pudesse reverter a situação até então apresentada, o superfaturamento.
A pergunta que se faz é: por que ocorreu o superfaturamento? Pelo que depreendemos e
apreendemos das volumosas peças apresentadas, bem como da instrução e do parecer da divisão técnica,
o superfaturamento ocorreu porque os responsáveis pela condução do processo não tiveram a
preocupação de realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica do modelo de trabalho que
pretendiam adotar para a substituição da torre da repetidora Estrela D'Alva, embrenhando-se,
perigosamente, por um caminho que no final mostrou-se tremendamente mais oneroso para a TEI EMS.
As argumentações que trouxeram em suas defesas de que não se cogitou construir uma nova Torre
devido à vedação governamental para a realização de despesas na rubrica "investimentos" (Vol. 5, fl. 5,
alínea "b"), preferindo realizar os serviços sob a rubrica "despesas operacionais", deve ser repudiada,
visto que a falada situação contigencial não dá amparo a que o administrador público pratique atos
capazes de causar prejuízos ao erário, como esses produzidos pelos solidários responsáveis, mesmo
porque a malfadada alegação de urgência nunca veio a se concretizar, conforme restou comprovado.
Dessa forma, considerando que o processo de contratação direta da empresa CSE - Camargo
Sistemas e Engenharia S.A se deu de forma irregular; considerando que o aludido ajuste resultou em
prejuízo à Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A. - TELEMS, por ser o critério escolhido,
antieconômico e o preço pago, superfaturado; considerando que em nenhum instante as alegações de
defesa apresentadas pelos responsáveis solidários arrolados nesta Tomada de Contas Especial tiveram a
força de descaracterizar o prejuízo causado à TELEMS; considerando, ainda, que no julgamento de
contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, propugnamos pela rejeição das
alegações de defesa apresentadas pelos citados, harmonizando nosso entendimento com a proposta
alvitrada pela instrução de fl. 113, acatada na íntegra pelo Diretor da 2° Divisão Técnica desta
Secretaria (fls. 114 e 115)."
Propostas de Julgamento:
7.
Controle Interno (fls. 39/46): a CISET/MC certificou a irregularidade das contas.
7.1.
Unidade
Técnica (fls.165/169): a SECEX/MS, com base no artigo 12, § 1°, da lei n° 8.443/92,
7.2.
combinado com o artigo 153, § 2°, do Regimento Interno do TCU, formulou proposta no sentido da rejeição
das alegações de defesa e concessão de novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância
devida.
Ministério Público manifestou (fl. 170) sua anuência à proposta da Unidade Técnica.
7.3.
É o Relatório.
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VOTO
Este Tribunal, mediante a Decisão Plenária n° 457/94, considerou procedente a denúncia do
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no
Mato Grosso do sul - SINTELL contra dirigentes da empresa Telecomunicações do Mato Grosso do Sul TELMS relativamente a irregularidades na reforma de uma torre repetidora de sinais, localizada no
Município de Três Lagoas — MS.
Tal denúncia dá conta de duas irregularidades:
contrato direcionado à empresa CSE — Camargo Sistemas e Engenharia S/A;
superfaturamento dos serviços contratados.
Em conseqüência, determinou-se, por intermédio da CISET do Ministério das Comunicações,
10.
ao Presidente da TELEMS a instauração da presente Tomada de Contas Especial contra os responsáveis
solidários Wilson Luiz Matto Grosso Pereira, Wilmar Lewandowski, Mário Basso Dias Filho, Clóvis Emílio
Ewerton Santiago, Maria José Domingues Araújo e Silmara Domingues Araújo (sucessoras legais do
falecido ex-Presidente da TELEMS, Sílvio Lopes de Araújo), bem como a empresa Camargo Sistemas
e Engenharia S/A pelos montantes de 859.237,11 UFIRS (sendo 623.890,64 UFIRS referentes ao excesso
de cotação para remanejamentos de torres que serviram para substituir a torre danificada e 235.346,47
UFIRS concernentes a excesso de cotação do remanejamento dos equipamentos dos sistemas irradiantes que
estavam localizados nas torres).
Os documentos inseridos nos autos comprovam a real danificação da torre repetidora denominada
Estrela D'Alva e a necessidade de sua substituição ou reforma, em razão de sua precária situação, com
risco, inclusive, de desabamento. Entretanto, os elementos contidos no processo comprovam irregularidade
nos procedimentos adotados para solucionar o problema.
Os administradores da TELEMS alegaram que, à época, estavam proibidos investimentos, restandolhes, unicamente a opção da reforma. Assim, impossibilitados de empenhar recursos para a construção de
uma nova torre, optaram por reformá la. Entretanto, o preço pago equivale, segundo consta dos autos, a três
torres novas.
Após acurado exame documental, conclui-se que a defesa apresentada não descaracteriza
a irregularidade objeto desta Tomada de Contas Especial, razão porque entendo que procedem as instruções
convergentes da Unidade Técnica e da Procuradoria, à época em que foram elaboradas, no sentido da
rejeição das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e fixação de novo e improrrogável prazo
para recolhimento do débito apurado nos autos. Entretanto, há que se considerar que tais sugestões se
encontram superadas por deliberações desta Corte em processos análogos ao caso presente, dada a
privatização da empresa TELEMS.
Pelo exposto, propugno a que o Tribunal julgue, desde já e com base nos arts. 1°, I, e 16, III, b, as
contas, no mérito, arquivando-se o processo, já que não haverá débito a ser imputado aos responsáveis.
Assim, Voto pela adoção da deliberação cujo teor ora submeto à elevada apreciação deste
Colegiado.
-

TCU, Sala das Sessões, em 11 de novembro
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Responsáveis: Wilson Luiz Mato Grosso Pereira- CPF: 066.652.091-72; Wilmar Lewandowski CPF 004.944.611-87; Mário Basso Dias Filho - CPF: 176.239.016-72; Clóvis Emílio Ewerton Santiago CPF 040.364.338-49; Maria José Domingues Araújo (sucessora do falecido ex-Presidente da TELEMS,
Sílvio Lopes de Araújo) - CPF: 003.836.511-15; Silmara Domingues Araújo (sucessora do falecido
ex-Presidente da TELEMS, Sílvio Lopes de Araújo) - CPF: 065.335.953-87.
Entidade: Telecomunicações do Mato Grosso S/A - TELEMS
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX-MS
ACÓRDÃO:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos à Tomada de Contas Especial
instaurada contra os responsáveis epigrafados, face irregularidades no contrato firmado com a empresa CSE
- Camargo Sistemas e Engenharia S/A para remanejamento de torres destinadas a substituir uma unidade
semelhante danificada, situada no Município de Três Lagoas-MS;
Considerando que citados os responsáveis não elidiram as faltas arroladas nos autos;
Considerando os pareceres convergentes da Unidade Técnica instrutiva e do representante do
Ministério Público junto a este Tribunal no sentido da irregularidades das contas com imputação de débito
aos responsáveis;
Considerando a privatização da empresa em causa e deliberações desta Corte em casos
análogos;
ACORDAM os Ministros do Tribunal Pleno, com base no exposto pelo Ministro-Relator e
com fundamento nos artigos 1°, I, e 16, III, "b", da Lei n° 8.443/92 em julgar irregulares as presentes contas
e arquivar os autos.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II— CLASSE V — PLENÁRIO
TC n° 375.359/97-4
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Gerência Estadual do Ministério da Saúde no Estado de
Minas Gerais
RESPONSÁVEL: Argemiro Magalhães Netto

EMENTA: Relatório de Auditoria. Audiência. Justificativas aceitas.
Pendências relativas a imóveis utilizados no atendimento do SUS.
Determinação para a realização de diligências pela 4' SECEX,
objetivando a verificação da atual situação das pendências e
formulação de representação ao Relator, se observados riscos ao
atendimento prestado pelo SUS à população. Determinação. Juntada
às contas.

Examina-se Relatório de Auditoria (fls. 1/ 29), realizada entre os dias 20.08 e 05.09.97, no
Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais (unidade que, a partir da
edição do Decreto 2.477, de 28.01.98, passou a denominar-se Gerência Estadual do Ministério da Saúde
no Estado de Minas Gerais).
Remetidos os autos ao meu Gabinete, determinei a realização de audiência do responsável
em relação as seguintes ocorrências, que, após a apresentação das justificativas, encontram-se analisadas
pela Unidade Técnica como se segue:
"Descumprimento das determinações do Tribunal no tocante à falta de implantação
definitiva de sistema adequado de controle dos bens móveis e imóveis, como requer o disposto nos itens
7.11 e 7.13 da IN tr.° 205/88..." 265, alínea a; fl. 260, subitem 5.2).
Justificativa: Afirma que o sistema adequado de controle de bens móveis foi implantado
em definitivo, em todas as regionais do extinto INAMPS, por meio do programa "SIPER", desenvolvido
pela DATASUS e ratificado pelo Ministério da Saúde. Com relação aos bens imóveis, informa que
restam por regularizar 4 (quatro) deles na capital, em processo de averbação nos cartórios, e que os
demais existentes no interior do Estado estão com a regularização pendente de pronunciamento da
Comissão criada pela Portaria Interministerial n.° 15, de 29.06.96 (fl. 271, alínea a, e docs. de fls.
276/284).
Análise: Considero satisfatório o esclarecimento, tendo em vista que os procedimentos da
alçada da Unidade estão sendo tomados. O acompanhamento da regularização de todos os imóveis
poderá ser efetivado por ocasião do exame das contas anuais da Unidade.

•

Inexistência de pesquisa de preços em processos licitatórios (processo
25003.0022508/96), bem como em casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, contrariando o
disposto no art. 43, inciso IV, c/c os artigos 44, §30 e 48, inciso II da Lei n.° 8.666/93 e art 6° do Dec.
449, de 17.02.92" (fl. 265, alínea b; fl. 259, subitem 4.1).
Justificativa: Afirma que solicitou aos dois maiores fabricantes nacionais de elevadores a
apresentação de propostas e sugestões para fornecimento de novos equipamentos ou reforma e
modernização dos existentes na unidade. Tal solicitação revestiu-se de caráter emergencial em virtude da
precariedade do equipamento existente, comprovada inclusive pela ocorrência de grave acidente e pela
manifestação-denúncia dessa situação, dirigida ao Corpo de Bombeiros, por parte dos servidores. As
propostas foram analisadas por um engenheiro civil, que optou pela proposta da empresa Atlas S.A. (fls.
272/273 e docs. de fls. 81/83; 285/332).
Análise: Vê-se que houve uma preocupação com os custos, solicitando mais de um
orçamento para as obras e, depois, uma opção pelo tipo de obra (reforma, e não compra de novos
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equipamentos) menos oneroso. Não obstante esse entendimento, que no caso em tela leva em conta a
situação emergencial descrita, considero pertinente que o Tribunal determine à Unidade que, em obras e
serviços futuros nos elevadores de sua sede, amplie o universo de proponentes, pois nesse ramo não
existem apenas as duas empresas pesquisadas.
Falta de definição clara e objetiva das especificações técnicas requeridas para aquisição
de bens e realização de obras (Processo 25003.002258/96) na forma determinada pelo art. 7'; art 8";
art. 12; art. 14 e art. 15, § 7°, da Lei n.° 8.666/93" (fl. 265, alínea c; fl. 259, subitenz 4.2).
Justificativa: Afirma que a definição reclamada consta da proposta apresentada pela
empresa Atlas S.A. (t7. 273 e docs. de fl. 333/347).
Análise: Inicialmente a Unidade não ofereceu dados técnicos claros e objetivos, o que
motivou a Coordenação de Serviços Gerais do Ministério da Saúde a registrar o fato (/1. 67). Entretanto,
as informações da proposta vencedora foram posteriormente objeto de parecer técnico de servidor
qualificado, requisitado pela Unidade (fl. 83). Por isso, e por considerar também o fato de que a
Unidade não conseguiu o seu intento inicial de contar com o concurso de engenheiro do Ministério (ti.
81, item 4), entendo que os esclarecimentos podem ser aceitos pelo Tribunal, sem prejuízo de determinar
Unidade que observe, doravante, o disposto no § 2° do art. 7° da Lei n°8.666/93.
Indicação de "marca" do produto na Tomada de Preços 13/96 (Processo n.°
33123.000134/96), em desacordo com o art 15, sç 7°, inciso I e 25, inciso I da Lei n.° 8.666/93" (ft
265, alínea d; fl. 259, subitem 4.3).
Justificativa: Esclarece que apenas exigiu-se o fornecimento de peças originais para
garantir a segurança do transporte de pessoas, a qual poderia ficar comprometida caso fosse permitida
a substituição, quando necessário, de peças originais por peças "pseudamente similares". Além disso, a
exigência de peças originais também não frustrou a competição, pois a unidade divulgou aos
interessados que a empresa fabricante dos atuais elevadores disponibiliza comercialmente componentes e
peças originais de reposição a todos os interessados (f7. 273 e doc. de fl. 348).
Análise: O cerne da questão refere-se à exigência de a empresa vencedora da licitação
utilizar apenas peças originais nas reposições. O Tribunal firmou entendimento de que os fabricantes de
elevadores não poderiam se recusar a vendê-las a outrem (Decisão n° 323/94-2° Câmara-Ata n° 44/94;
Decisão n° 104/98-Plenário-Ata n° 09/98) - e, assim, não há restrição à competição com a exigência.
Portanto, considero esclarecida a questão.
Descumprimento de cláusula contratual (cláusula 7° do Contrato n.° 01/96, de
26.08.96), ocasionando danos ao Erário, em desacordo com o art. 66 e possibilitando a ocorrência da
falta definida no art. 92, ambos da Lei n.° 8.666/93" (fl. 265, alínea e; fl. 259, subitem 4.4).
Justificativa: Reconhece que houve 'falha administrativa" no acompanhamento do
processo de manutenção dos elevadores, mas que seus efeitos já foram corrigidos. Afirma, ainda, que a
minuta da Tomada de Preços e o contrato foram analisados pela Consultoria Jurídica do Ministério da
Saúde, "não havendo questionamento algum sobre o item 3° da Cláusula Segunda do Contrato e 1.3 do
Anexo II do Edital" (fis. 273/274 e docs. de fls. 407/410).
Análise: Considero resolvida a questão com os descontos efetivados pela Unidade sobre
os valores das faturas apresentadas pelo contratado (17. 349).
Ausência de elementos formais que caracterizem e justifiquem os atos administrativos
de prorrogação indeterminada do Contrato n.° 01/95 (processo 33123.002681/94), nos termos exigidos
pelo art. 3 0 da Lei n.° 8.666/93, uma vez que deve a administração observar os princípios da isonomia,
da moralidade e o da publicidade, além, ainda, atentar para o princípio da motivação das decisões art. 93 da CF" (fl: 265, alínea f; fl. 259, subitem 4.5).
Justificativa: Afirma que houve apenas um aditivo ao contrato mencionado, efetivado após
consulta à área jurídica do Ministério e após a consideração de que a abertura de nova licitação para
MIN-HGS-457C:DOCUMENTOS\DOCS-37535997
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serviço de limpeza seria mais onerosa ao Erário fl. 274 e docs. de fls. 411/417).
Análise: Considero esclarecido o questionamento, sem prejuízo de que o Tribunal venha a
determinar à Unidade que observe os requisitos legais quanto à necessidade de motivação das decisões
de prorrogação de contratos (§ 2° do art. 57- Lei n.° 8.666/93).
Falta de adoção de procedimentos administrativos com vistas a regularizar a devolução
incompleta de bens móveis cedidos ao Grupo Executivo de Assistência Patronal da Fundação de
Seguridade Social - GEAP, na forma requerida pelo item 10.3, da IN n.° 205/88" (fl. 265, alínea g; fl.
260, subitem 5.1)
Justificativa: Afirma que foram tomadas as providências para a regularização definitiva,
registrando ainda o fato de que a autarquia (INSS) "ocupou à revelia os 60 e 7 0 andares do prédio...
retirando todos os bens móveis lá existentes para o seu almoxarifado, sem nos dar ciência alguma" (ff
274 e doc. de fls. 418/419).
Análise: O oficio de fls. 418/419 demonstra que a Unidade está providenciando a
regularização do fato questionado. Entretanto, como não houve ainda a regularização efetiva da
situação, entendo que o Tribunal possa acompanhar o desate da questão por ocasião do exame das
contas da Unidade.
Morosidade no processo de cobrança do ressarcimento de importâncias relativas à
cessão do servidor Zeuler Vitor Ramires da Silva (processo n.° 33.123.001.895/95)" - fl. 265, alínea h;
fl. 261, subitem 8.1.
Justificativa: Esclarece que a morosidade decorreu de sobrestamento do processo por
despacho da Coordenadora de Legislação e Apoio Processual do Ministério dl 423) e da permanência
dos autos em unidade do Ministério em Brasília entre os dias 21.06.96 e 17.09.97. Informa que, apesar
disso, já foi instaurada a devida TCE para apurar responsabilidades e promover o ressarcimento do
débito, estando a mesma em fase de conclusão (fl. 275 e docs. de fls. 420/431).
Análise: Considero suficiente os esclarecimentos".
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Unidade Técnica, considerando satisfatórios os esclarecimentos apresentados pelo
responsável, propõe que o Tribunal determine:
I - à Unidade que:
faça constar do Relatório de Gestão, exercício de 1998, relato sobre situação atualizada
dos bens imóveis e bens móveis pendentes de regularização (subitens 3.1 e 3.2, fl. 432, e subitens 9.1 e
9.2, fl. 434).
em futuras licitações de obras e serviços nos elevadores, envide esforços no sentido de
ampliar o número de licitantes, considerando o amplo universo de empresas do ramo hoje existente e o
disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93 (subitem 4.2, fl. 433);
observe os requisitos legais quanto à necessidade de motivação das decisões de
prorrogação os contratos (§ 2° do art. 57 - Lei n.° 8.666/93), bem como quanto à necessidade de haver
projeto básico aprovado previamente às licitações de obras e serviços (§ 2°, art. 7° da Lei n.° 8.666/83),
conforme comentado no subitem 8.2., fl. 434 e subitem 5.2., fl. 433.
II - à 4a SECEX que:
realize, nos termos definidos pela Seção III, da IN/TCU n° 09/95, acompanhamento das
alienações que porventura venham a ser feitas pelo INSS, identificando aqueles usados na área da saúde,
buscando deter, antecipadamente, os resultados que possam causar prejuízos ao atendimento da área da
saúde" (subitem 13.2, fls. 263);
a inclusão, no próximo plano, de auditorias específicas na área de bens imóveis
utilizados no atendimento da saúde pública (operacional) e na área de pessoal, abrangendo todos os órgãos
do sistema SUS (subitem 13.3., fls. 263); e
III - o fornecimento de cópia do Relatório de Auditoria (fls.1/33) à 4a SECEX, para
MIN-HGS-457C:DOCUMENTOS \DOCS-37535997
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subsidiar o planejamento da auditoria operacional sugerida (item 13.4, fls. 263).
IV - juntada do presente processo às contas da Unidade relativas ao exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto.
É o Relatório.
VOTO
As ocorrências apontadas no relatório de auditoria ora analisado foram, após realização de
audiência do responsável, justificadas, resultando em propostas de determinações conetivas à Gerência
Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais.
Em razão da superveniência da Portaria MS n° 3845, de 03.11.1998, extingüindo as
Gerências Estaduais do Ministério da Saúde, deixo de acolher parte das determinações supra, em razão de
perda do objeto das mesmas.
A SECEX/MG inclui em sua proposta de encaminhamento, sugestão para que seja realizado
um acompanhamento das alienações de imóveis do INSS com vistas a identificar possíveis prejuízos ao
"atendimento da área de saúde", além de auditoria operacional relativa aos imóveis utilizados no
"atendimento da saúde pública".
A proposta em tela se deve à constatação da persistência da indefinição, em Minas Gerais,
quanto à situação dos bens imóveis dos extintos INAMPS, INPS e IAPAS, partilhados entre o Ministério
da Saúde (Secretaria do Patrimônio da União) e o INSS.
Com efeito, segundo dados constantes do TC 005.751/97-7 (Relatório de Auditoria
Operacional na Secretaria do Patrimônio da União — SPU), o 'Ministério da Saúde solicitou à SPU que
não permitisse a cessão ou doação de imóveis do ex-INAMPS sem a prévia audiência daquele Ministério
(Ofício n° 086/MS, de 28.01.94)."
Os mesmos autos dão conta de pendências jurídicas quanto à exata definição do patrimônio
do INSS que paralisaram o processo de incorporação dos imóveis do ex-INAMPS junto à Secretaria do
Patrimônio da União.
Como se pode observar a questão é complexa e merece ser analisada previamente à
definição das exatas providências a serem adotadas por este Tribunal, razão pela qual estou propondo que
seja determinado à 4a SECEX a realização de diligências junto ao Ministério da Saúde, Secretaria do
Patrimônio da União e Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando verificar a atual situação das
pendências quanto aos imóveis afetos à área de saúde, representando ao Relator nos termos do art. 16, III
da IN n° 09/95, se observados riscos de prejuízo ao atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde à
população.
Por último, considerando que as irregularidades relativas à área de pessoal, motivadoras da
proposta de auditorias específicas na referida área foram posteriormente tratadas no TC - 375.396/98-5 Relatório de Auditoria na Gerência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais na área de bens
móveis, imóveis e pessoal e que, no âmbito deste Tribunal, realiza-se amplo diagnóstico da saúde no País,
deixo de propor a realização da auditoria proposta pela Unidade Técnica.
Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em ii de - novembrode
1998
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1.Processo n°: TC 375.359/97-4
2.Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
3.Responsável: Argemiro Magalhães Netto
4.Órgão: Gerência Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/MG
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante dos fatos expostos pelo Relator, DECIDE:
8.1.determinar ao responsável pelas atribuições da extinta Gerência Estadual do Ministério da Saúde
em Minas Gerais que faça constar do seu próximo Relatório de Gestão a situação atualizada dos bens
móveis e imóveis pendentes de regularização;
8.2. determinar à 4a SECEX que realize diligências junto ao Ministério da Saúde, Secretaria do
Patrimônio da União e Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, objetivando verificar a atual situação
das pendências quanto aos imóveis afetos à área de saúde, representando ao Relator nos termos do art. 16,
inciso III da IN n° 09/95, se observados riscos de prejuízo ao atendimento prestado pelo Sistema Único de
Saúde à população;
8.3.juntar o presente processo às contas da Unidade relativas ao exercício de 1997, para exame em
conjunto e em confronto.
9. Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente
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1- RELATÓRIO
GRUPO II- Classe VII- Plenário
TC- 275.246/97-3
Natureza: Representação
Unidade: Delegacia Federal de Agricultura no Ceará
Interessado: SECEX-CE
Responsáveis: Luciano Gomes da Silva (Delegado da DFA/CE) e
Maria Elizabeth Bavaresco (Assessora de Comunicação Social da
DFA/CE).

•

Ementa: Representação formulada por Unidade Técnica deste
Tribunal em virtude de denúncia anônima apresentada à equipe de
auditoria. Indícios de irregularidades. Promoção de audiências dos
servidores envolvidos. Razões de justificativas aceitas.
Representação conhecida e considerada procedente, em parte.
Determinações ao órgão e juntada dos autos às contas da DFA/CE
referentes ao exercício de 1997.
Cuidam os autos de Representação formulada por equipe de auditoria contra possíveis
irregularidades na utilização de diárias e de veículos, objeto de denúncia anônima.
Não obstante a auditoria realizada no Órgão ter como escopo a área de licitações,
contratos, convênios, acordos e ajustes, a equipe empenhou-se em obter informações objetivando verificar
a veracidade dos fatos denunciados.
Após as pesquisas preliminares, constataram-se indícios de irregularidades, pelo que a
Unidade Técnica propôs que se promovesse a audiência dos Srs. Luciano Gomes da Silva, Delegado da
DFA/CE, Raimundo Sampaio da Silva, Motorista, Sra. Maria Elisabeth Bavaresco, Chefe da Assessoria
de Comunicação Social da DFA/CE, e Sr. Francisco Pereira, Motorista, nos seguintes termos:
Sr. Luciano Gomes da Silva
recebimento de 2,5 diárias (R$ 206,18), conforme Proposta e Concessão de Diárias —
PCD N° 158/97, relativo ao período de 28.04.97 a 30.04.97, quando efetivamente o retorno do Município
de Cruz/CE ocorreu no dia 28.04.97, consoante formulário Ordem de Saída de Veículos, de igual data,
referente ao veículo Santana, de placa HVK-0338;
utilização indevida do veículo oficial Topic, de placa HVK-0978, em deslocamento ao
Hotel Caesar Park Fortaleza, no dia 28.04.97, quando da comemoração do aniversário de Sarah Gomes da
Silva, na Casa de Chá do citado hotel;
Sr. Raimundo Sampaio da Silva
- recebimento de 2,5 diárias (R$ 143,20), conforme Proposta e Concessão de Diárias —
PCD N° 158/97, relativo ao período de 28.04.97 a 30.04.97, quando efetivamente o retorno do Município
de Cruz/CE ocorreu no dia 28.04.97, consoante formulário Ordem de Saída de Veículos, de igual data,
referente ao veículo Santana, de placa HVK-0338;
Sra. Maria Elisabeth Bavaresco
- a requisição do veículo oficial Topic de placa HVK-0978, em 28.04.97, para fazer o
percurso Cooperativa de Hortifioricultores-Cooperflora, no Bairro da Lagoa Redonda até o Hotel Caesar
Park, quando efetivamente mencionada cooperativa não existe legalmente, e no mesmo dia estaria
havendo a festa de quinze anos da filha do Sr. Delegado, na Casa de Chá do mencionado hotel;
Sr. Francisco Pereira
- a condução indevida do veículo oficial Topic de placa HVK-0978, em 28.04.97, para
fazer o percurso Cooperativa de Hortifloricultores-Cooperflora, no Bairro da Lagoa Redonda até o Hotel
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Caesar Park, quando efetivamente mencionada cooperativa não existe legalmente, e no mesmo dia estaria
havendo a festa de 15 (quinze) anos da filha do Sr. Delegado, na Casa de Chá do mencionado hotel.
Promovidas as audiências por mim autorizadas, nos termos propostos, os envolvidos
apresentaram as razões de justificativa que foram analisadas pelo AFCE responsável pela instrução dos
autos, concluindo que:
"Foram prestadas informações falsas, sem retificação posterior, aos setores da DFA encarregados
da emissão de diárias e de controle de veículos, já que o veículo de placa HVK-0338, que segundo a
ordem de saída de veículos (fls. 06), fez o percurso Fortaleza - Cruz no dia 28.04.97, fez na verdade o
referido percurso nos dias 29 e 30 subsequentes, de acordo com as informações do Delegado da DFA e
do motorista que o conduziu (fls. 33 e 35), ocasionando o pagamento de diárias a maior, pagamento
este que só foi ressarcido após questionamento do fato por parte desta SECEX.
Foi utilizado um veículo oficial, a TOPIC de placa HVK-0978, para finalidades pessoais pela
servidora Maria Elizabeth Bavaresco (fls. 34), para deslocar-se a uma festa particular promovida pela
Delegado."
Propõe então que o Tribunal, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92 aplique
multa ao Sr. Luciano Gomes da Silva, Delegado da Delegacia Federal de Agricultura no Ceará —
DFA/CE.
O Diretor Técnico, com o endosso do Sr. Secretário, considerando as conclusões do AFCE
e tendo em vista que os fatos encontram-se convenientemente apurados nos autos e que as defesas
apresentadas não lograram elidir ou justificar as irregularidades apontadas, propõe que o Tribunal que:
conheça dos fatos narrados como Representação, formulada nos termos do art. 209 do
RITCU e do inciso V do art. 37-A da Resolução n° 77/96-TCU, por preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno;
considere-a, no mérito, procedente e, nos termos do art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92,
aplique multa ao Sr. Luciano Gomes da Silva, Delegado Federal de Agricultura no Ceará, e à Sra. Maria
Elizabeth Bavaverso, Assessora de Comunicação Social da DFA/CE;
determine à DFA/CE que zele pelo devido uso dos veículos do órgão, evitando seu
aproveitamento fora do objeto do serviço, observando as vedações do Decreto n° 99.606/90 e as
disposições da Instrução Normativa n° 9, de 26.08.94, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, que trata do controle de veículos oficiais;
d) determine a juntada do presente processo às contas da DFA/CE — exercício de 1997
(TC-275.109/98-4), para análise em conjunto e confronto, com fundamento no art. 22 da Resolução n°
77/96 — TCU.
É o relatório.

II- VOTO
Aprecia-se na oportunidade Representação formulada por equipe de auditoria, com fulcro
no art. 209 do Regimento Interno do TCU, em vista de denúncia anônima recebida pela equipe
relatando possíveis irregularidades que teriam ocorrido na DFA/CE, no exercício de 1997.
•

De acordo com as razões de justificativa apresentadas pelos envolvidos, o Delegado da
2.
DFA/CE e o Sr. Raimundo Sampaio da Silva, motorista, receberam 2,5 diárias, cada um, em vista da
viagem que fariam ao Município de Cruz no período de 27 a 30.04.97. No entanto, conforme afirma o
2
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Delegado, "por motivo de alta relevância na minha vida, somente pude efetuar a viagem programada no
início do dia 29.04.97"(fl. 29).
Observo que restou comprovado que a viagem foi levada a efeito, com alteração apenas do
período previsto de afastamento, sem o competente ajuste nos controles dos setores responsáveis.
Alertado pela Secretaria deste Tribunal de que houve o pagamento de uma diária a mais, os servidores
promoveram a devolução dos recursos aos cofres do Tesouro Nacional.
Penso, pois, que a falha apurada não se reveste de gravidade suficiente para justificar a
aplicação de multa ao responsável, maculando-lhe toda a gestão. Ademais, pelo que consta dos autos,
tal impropriedade não é prática costumeira do Órgão, podendo ser considerado como um caso isolado. No
entanto, entendo necessário determinar ao Órgão a observância das normas aplicáveis à espécie, a fim de
evitar repetição de falhas semelhantes.

•

De acordo com as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Elizabeth Bavaresco,
no dia 28.04.97 a servidora solicitou ao setor de transporte a disponibilização de um veículo ( veiculo
utilizado TOPIC, placa HVK-0978), para ir à COOPERFLORA, que segundo informações obtidas junto
a colegas estaria localizada no Bairro da Lagoa Redonda, verificar se ali existiam flores ornamentais,
que pudessem ser utilizadas na decoração do stand da Delegacia no FRUTAL/97, no Centro de
Convenções.
Ainda segundo o documento, no retorno da viagem a servidora, dado o adiantado da hora,
solicitou ao motorista que a deixasse no Caesar Park, local onde se realizaria a festa de aniversário da
filha do Delegado da DFA/CE.
Diante dos esclarecimentos oferecidos , restou-me a convicção de que a servidora solicitou
os serviços de transporte unicamente para efetuar pesquisa de interesse da Delegacia Federal de
Agricultura, objetivando a aquisição de flores ornamentais para decoração do stand do Órgão no
FRUTAL/97. O fato da servidora ter utilizado o veículo oficial para ir ao Hotel não caracteriza
irregularidade, pois da mesma forma ela poderia ter solicitado que o motorista a deixasse num ponto
qualquer de seu interesse.
Ante o exposto e com as vênias por divergir dos pareceres da Unidade Técnica, 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

11 de

novembro de 1998.

R PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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Processo TC n° 275.246/97-3
Classe de Assunto: VII - Representação
Responsável: Luciano Gomes da Silva (Delegado da DFA/CE) e Maria Elizabeth Bavaresco
(Assessora de Comunicação Social da DFA/CE)
Unidade: Delegacia Federal de Agricultura no DFA/CE
Vinculação: Ministério da Agricultura
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 209 do
Regimento Interno do TCU e no art. 37 A da Resolução TCU N° 77/96, DECIDE:
8.1. Conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para no
mérito considerá-la procedente em parte;
8.2. aceitar as razões de justificativa apresentadas pelos servidores da DFA/CE, uma vez que
lograram esclarecer as falhas verificadas na utilização de diárias e veículos ;
8.3. determinar à Delegacia Federal de Agricultura no Ceará que:
8.3.1. cumpra rigorosamente o disposto no art. 59 da Lei n° 8.112/90, com alterações, e no art. 8° do
Decreto n° 343/91, no que se refere a restituição de diárias não utilizadas, a fim de evitar situações como
aquela verificada na viagem do Delegado da DFA/CE ao Município de Cruz/CE, previsto para o período
de 28.04 a 30.04.97;
8.3.2. observe as disposições da Instrução Normativa do MARE n° 09, de 26.08.94, alterada pela IN
n° 06/97, no sentido de manter rigoroso controle da utilização dos veículos oficiais, com indicação precisa
da natureza da saída, período correto do afastamento, hora de saída e chegada, etc.;
8.4. juntar os presentes autos às contas da DFA/CE referentes ao exercício de 1997 (TC-275.109/984), para exame em conjunto e confronto.
Ata n° 45/98 - Plenário.

•

10. Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Campeio e
os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

I

iieNief:ab
HOMERO SANTOS
Presidente

ADHE . R PALADINI GHISI
inistro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC- 004.000/98-6
Natureza: Representação
Entidade: Fundação Legião Brasileira de Assistência — LBA
Interessado: 2' Junta de Conciliação e Julgamento de Campo
Grande - MS
Ementa: Representação formulada pela Justiça do Trabalho a
respeito de ação trabalhista movida pela Sra. Vânia Mara Borges
contra a extinta LBA. Julgada procedente em primeira instância.
Recurso de Revista provido junto ao TST para considerar
improcedente a Reclamação e inverter o ônus da sucumbência
quanto às custas. Conhecimento. Representação improcedente
ante a inocorrência de ato ilegal e de prejuízo ao erário.
Cuidam os autos de expediente encaminhado a este Tribunal pelo Juiz do Trabalho, Dr.
Marco Antonio Freitas, da 2° Junta de Conciliação e Julgamento de Campo de Grande — MS,
acompanhado de vários documentos, referente à Reclamação Trabalhista movida contra a LBA/MS pela
Sra. Vânia Mara Borges.
Em 28 de agosto de 1990 a Sra. Vânia Mara Borges impetrou Reclamação Trabalhista
contra a LBA/MS, postulando, entre outros pleitos, o pagamento de diversas verbas incidentes sobre
serviços prestados pela Reclamante àquela Fundação, no período de 01.10.87 a 05.06.90.
A ação movida pela Sra. Vânia Mara Borges foi julgada procedente em parte, em primeira
instância (JCJ), determinando-se a condenação da reclamada (LBA) a pagar à reclamante os valores
pleiteados e ainda a arcar com as custas judiciais. Os autos subiram ao Tribunal Regional do Trabalho da
24' Região, em face da interposição de recurso, que proferiu o Acórdão TP n° 3847794, reconhecendo a
existência de vínculo empregatício somente no período de 20.12.88 a 05.06.90.
Inconformada com a decisão, a LBA/MS interpôs Recurso de Revista perante o Tribunal
Superior do Trabalho — TST, ao qual foi dado provimento para julgar improcedente a Reclamação e
inverter o ônus da sucumbência quanto às custas.
Na decisão do TST foi determinado que se oficiasse o TCU e a Procuradoria-Geral da
República, ante o disposto na parte final do § 20 do art. 37 da Constituição Federal.
A Unidade Técnica preliminarmente registra que não dispõe de informações referentes aos
pagamentos feitos pela LBA à reclamante nos exercícios de 1987 e 1988, uma vez que aquela Fundação
não integrava o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI.
Com relação aos exercícios de 1989 a 1990, restaram comprovados diversos pagamentos à
reclamante, mediante Ordens Bancárias, com as seguintes finalidades: pagamento de instrutor autônomo,
pagamento de diárias, serviços prestados, outros serviços de terceiros — pessoas físicas e despesas a
classificar.
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O AFCE passa a seguir a analisar os fatos, considerando que a Justiça do Trabalho ( i a e 2'
8.
instâncias) entendeu irregular a contratação efetivada pela LBA/MS da Sra. Vânia Mara Borges, e tendo
em vista que este Tribunal foi oficiado para efeitos de apuração da responsabilidade do agente público.
Examina-se, assim, todos os aspectos da contrafação da Sra. Vânia Mara Borges sem
concurso público, antes e depois da atual Constituição Federal, em confronto com a legislação
específica, bem como a doutrina a respeito da matéria. Mais adiante destaca o entendimento do Tribunal
quanto a apuração de responsabilidades por contratações efetuadas sem concurso público após a CF/88,
no âmbito da administração indireta, relacionando várias decisões sobre o assunto, ressaltando que o TCU
tem efetivado tais apurações no caso das contratações terem ocorrido após 06/06/90, data em que foi
exarada a decisão nos autos do TC-006.658/89-0 (Ata n° 21/90 — Anexo II).
A seguir analisa a questão da reparação do dano, decorrente de contratação irregular de
funcionário, trazendo a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que
conclui pela inexistência de dano, pelo que descabida a pretensão reparatória. Destaca que no âmbito do
TCU a ausência de dano tem motivado o arquivamento de processos apreciados em situação análogas ao
caso em exame, ou seja representações encaminhadas por Juízes do Trabalho, Procurador do Trabalho,
etc.
Tece comentários mais adiante sobre a relação de trabalho, prestado pela reclamante à
LBA, que está sujeita à jurisdição da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114 da Constituição vigente.
Isto posto, o AFCE, conclui, com o endosso da Diretora da 1' Divisão Técnica, propondo
que os autos sejam encaminhados ao Relator, para:
"a) conhecer como representação o expediente (Oficio n° 387/1998, de 18.05.98)
encaminhado pelo Meritíssimo Juiz do Trabalho Marco Antônio de Freitas, por preencher os requisitos
de admissibilidade previstos no § 1° do art. 37Ada Resolução n° 77196-TCU, acrescido pela Resolução
n° 110/98 — TCU, combinado com o art. 213, caput, do Regimento Interno deste Tribunal;
b) determinar, com fulcro no § 4 0 do art. 37-A da Resolução citada na letra "a", acima, e ante a
inocorrência, in caso, de dano ao erário, o arquivamento dos autos;
c) encaminhar cópia do que for decidido à autoridade indicada na letra "a", supra."
O Secretário-Substituto da 7 8 SECEX, manifesta-se de acordo com a proposta contida na
15.
instrução e encaminha os autos à Secretária-Geral das Sessões para sorteio de relator.
É o relatório.
II- VOTO
Fui sorteado Relator dos presentes autos na Sessão de 07.10.98, de acordo com o sorteio
eletrônico realizado naquela assentada.
Conforme restou comprovado nos autos, o Tribunal Superior do Trabalho - TST, em sede
2.
de Recurso de Revista, não reconheceu o vínculo trabalhista entre a Sra. Vânia Mara Borges e a extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência. Constatou-se que de fato a Reclamante foi contratada por
prazo determinado para prestar serviços como autônoma num projeto específico da referida Instituição,
2
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não se verificando motivos para apurar responsabilidades, uma vez que não houve contratação sem
concurso público e tampouco prejuízo ao erário
Ante o exposto, e de acordo com os pareceres VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
novembro de 1998.

11 de

ADHE AR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

775

/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 004.000/98-6
Classe de Assunto: VII - Representação:
Interessado: 2 Junta de Conciliação e Julgamento — MS
Entidade: Fundação Legião Brasileira de Assistência — LBA (extinta)
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 7a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do expediente encaminhado pelo MM. Juiz do Trabalho da 2a JCJ/MS, Dr. Marco
Antonio de Freitas, como Representação, formulada nos termos do § 1° do art. 37 A da Resolução n°
77/96, e por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno do
TCU, para no mérito considerá-la improcedente tendo em vista que não restou caracterizada a contratação
irregular da Sra. Vânia Mara Bastos sem concurso público pela extinta LBA, ao arrepio da Constituição,
não se verificando motivos para apuração de responsabilidades, tampouco prejuízo ao erário;
8.2. dar ciência da presente decisão ao signatário do expediente;
8.3. arquivar os presentes autos.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
•

HOMERO SANTOS
Presidente

LADINI GHISI
Ministr Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-013.227/97-1
NATUREZA: Representação
UNIDADE: Delegacia de Administração do Ministério da
Fazenda/GO/TO
INTERESSADA: Look Segurança Ltda
EMENTA: Representação sobre falhas em processo licitatório, com
pedido de nulidade da Tomada de Preços n° 001/97-DAMF/GO/TO.
Conhecimento e procedência parcial. Determinação. Comunicação à
interessada. Juntada às contas.
Trata-se de Representação (fls. 01/05 e 48/49), em que a empresa Look Segurança Ltda
solicita que este Tribunal declare a nulidade da Tomada de Preços n° 001/97-DAMF/GO/TO, em razão de
diversas falhas que teriam ocorrido no processo licitatório.
A Secex/GO, por mim autorizada (fl. 64), realizou inspeção in loco na área de Licitações
e Contratos, da qual resultou a instrução de fls. 162/167, que concluiu no sentido da audiência do Sr.
Delegado da DAMF/GO/TO, bem assim dos componentes da Comissão Permanente de Licitação-CPL, a
respeito dos seguintes quesitos (fls.174/175):

•

"a) ausência no processo do Edital de Tomada de Preços e seus anexos, assinados e
rubricados pela CPL, parágrafo 10, artigo 40, da Lei n° 8.666/93;
publicação dos avisos definindo a data para o recebimento e abertura das propostas de
forma diferente no DOU de 06/02/97 e em jornal de 07/02/97;
inobservância do prazo mínimo de 15 dias da publicação dos avisos para o recebimento
das propostas, publicação no DOU de 06/02/97, enquanto que o recebimento dos documentos se daria j
até o dia 20/02/97, artigo 21, III e parágrafo 3°, ferindo assim o principio da publicidade, artigo 3° da
mencionada Lei;
realização de reunião da CPL, para abertura dos envelopes 'documentação', em data
diferente da definida no Edital 26/02/97 (DOU 06/02/97), realizada em 24/02/97, com o agravante de
não ter sido pública, artigos 3°, 43 parágrafo 1° da Lei n°8.666/93;
falta de publicação do resultado da habilitação, considerando que as empresas
participantes não estavam presentes no ato de abertura, artigo 109, parágrafo I° da Lei de Licitações;
j) ausência de publicação ou comunicação aos interessados da alteração da data e hora
da abertura dos envelopes 'proposta', já que a mesma estava marcada para 06/03/97 e realizada em
17/03/97;
recusa de abertura de prazo para recurso, entre a fase de habilitação e abertura das
propostas, em desacordo com o preceituado no subitem 11.1 do Edital e artigos 3°, 109, I, da Lei de
Licitações;
inobservância do subitem 5.2 do Edital e IN/MARE/ 13/97, ao aceitar como válida a
proposta da empresa FEDERAL sem a cotação do item 'vale transporte';
homologação e adjudicação da Tomada de Preços n° 02/97, enquanto que pelo Edital
trata-se da TP 01/97;
publicação do resultado da licitação só após a homologação e adjudicação da mesma,
artigo 109, parágrafos 1°c 2° da Lei de Licitações; e
aumento do número de postos de 12x36 horas, de 04 para 07, ultrapassando assim o
limite de 25% definido no artigo 65, parágrafos 1°c 2° da Lei n°8.666/93."
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Realizada a audiência, a Sr' Delegada Substituta da DAMF/GO/TO manifestou-se às fls.
186/188 e juntou os documentos de fls. 193/219 e o Sr. Delegado Titular pronunciou-se às fls. 222/224,
anexando os elementos de fls. 225/337. Após acurada análise, a instrução de fls. 338/339 chegou às
seguintes conclusões:

•

os atos praticados pelos requerentes estavam vinculados à Lei n° 8.666/93 e ao Edital de
"3. 1.
Tomada de Preços n° 01/97, tendo por preocupação obter a proposta mais vantajosa para a
Administração;
o processo licitatório foi verificado e analisado pela Justiça Federal em Goiás, Delegacia
3.2
Federal de Controle em Goiás, Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás, Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em Brasília e Coordenação Geral de Serviços Gerais;
foram julgadas irrelevantes pela Comissão Permanente de Licitação da DA1VIF/GO/TO, as
3.3.
impropriedades detectadas nos procedimentos licitatórios, uma vez que foi preservado na Licitação o
principio da 'Economicidade'.
O responsável Marcelo Borges de Souza requereu, em 14/07/98, vista dos autos (fl. 220),
4.
obtendo-a na mesma data (fl. 221).
5. Em cumprimento ao Ofício n° 524 (tls. 182/183) o responsável Sr. Geraldo de Sá encaminhou, em
20/07/98, a esta Secretaria de Controle o documental de fls. 222/337, informando as razões de
justificativas, dos itens questionados no supra referido Oficio de Audiência n°524.
Verifica-se nos autos que as impropriedades levantadas são de caráter formal, uma vez
que não se comprova a ocorrência de má-fé por parte dos membros da Comissão Permanente de
Licitação, que, ao contrário, demonstraram lisura ao basear seus atos em pareceres de órgãos
jurídicos e de controle (citados no subitem 3.2 do presente relatório), tampouco existem sinais de
locupletamento pessoal decorrente dessa licitação.
Esta Egrégia Corte, ao ter presente o processo TC-018.651/95-0, semelhante a este em
comento, entendeu que as impropriedades, de caráter formal, ali demonstradas não eram suficientes
para se invalidar o procedimento licitatório (Decisão n° 599/97 - Plenário), determinando, porém, ao
órgão responsável a adoção de medidas de forma a evitar novas falhas. Como ficou demonstrado, na
busca pela economicidade, a Comissão Permanente de Licitação cometeu diversas falhas formais, sem
contudo enveredar pela irregularidade, má-fé ou locupletamento, como supra argumentamos. Sendo
assim, o entendimento firmado na referida Decisão n° 599/97 - Plenário deve, ao nosso ver, ser
estendida ao presente caso."
Diante disso, propõe, o analista, com endosso dos Srs. Diretor e Secretário da Secex/GO, o
seguinte:
"a) determinar, nos termos dos arts. I° e 43, I da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, II do
RI/TCU, à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda — DAMF/GO/TO seguir os preceitos
da Lei n° 8.666/93, em especial os artigos 3°, 21 [publicação com a antecedência mínima de 15 dias],
43, § /° [regras para abertura de envelopes de propostas], 109, §§ 1° e 2' [procedimentos relativos a
recursos] e 109, I, em seus certames licitatórios;
dar conhecimento aos interessados da Decisão exarada por esta Corte;
juntar o presente processo às contas anuais da DAMF/GO/TO exercício de 1998, para
exame em conjunto e em confronto".
É o Relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que a Representação em pauta pode ser conhecida nos termos do art.
113, § 1°, da Lei n° 8 666/93.
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Como visto do Relatório supra, a regularidade da licitação a que se refere a Tomada de
Preços n° 001/97-DAMT/GO/T0 foi analisada tanto por órgãos de controle no âmbito administrativo
quanto por órgãos do Poder Judiciário, sem contudo sofrer impugnação.
Também no âmbito desta Corte de contas os órgãos de instrução não encontraram senão
motivos que justificassem determinação à DAMF/GO/TO no sentido de aprimorar seus procedimentos
licitatórios de modo a não dar margem a questionamentos por parte dos concorrentes, mediante a
observância dos arts. 3 0 , 21, inciso III, 43, § 1° e 109 da Lei n° 8.666/93.
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que seja adotada a DECISÃO que ora
submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1998

la Álvares da Silva
Carlos ftji"
Ministro Relator
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DECISÃO N° 776 /98-TCU-PLENÁRIO
Processo n° TC-013.227/97-1
Classe de Assunto: VII — Representação.
Interessada: Look Segurança Ltda.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda-DAMF/GO/TO.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/GO.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 1°,
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. 37 A, inciso VII e § 1 0 , da Resolução TCU n° 077/96, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar a DAMF/GO/TO que, em seus processos licitatórios, observe os preceitos da Lei n°
8.666/93, em especial os que se referem ao princípio da publicidade (art. 3°), a prazos para publicação de
avisos e recebimento de propostas (art. 21), à abertura de envelopes de propostas (43, § 1°), e a prazos e
procedimentos formais relativos a Recursos Administrativos (art. 109);
8.3. dar conhecimento da presente decisão ao interessado; e
8.4. determinar a juntada destes autos ao das contas da DAMF/GO/TO, exercício de 1998, para exame
em confronto.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

—
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GRUPO 1— CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-014.254/97-2
NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal - CEF
INTERESSADA: Saga Sistemas e Computadores S.A.
EMENTA: Representação contra a Concorrência n° 12/96, da
Caixa Econômica Federal - CEF. Conhecimento. Procedência
parcial. Determinações à CEF. Juntada às contas.

O presente processo trata de Representação formulada pela empresa Saga Sistemas e
Computadores S.A. sobre o que considerou irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal CEF na concorrência n° 12/96-CPL/MZ, objetivando a contratação de "solução global de Hardware e
software para rede de dados em nível nacional".
Habilitada a participar da citada Concorrência, a Representante foi desclassificada por não
atender, segundo a CEF, a determinados itens do edital (fls. 010/110). Inconformada, a empresa interpôs,
sem sucesso, recurso administrativo (fls. 182/191).
Após promover diligência saneadora (fl. 201) e analisar os elementos solicitadqs (flb,
202/206) em conjunto com os já constantes do processo, o analista instrutor resumiu seu parecer a -e—fls.
207/217 nos seguintes tópicos (fls. 214/215), verbis:
"Cabe-nos dizer que -as justificativas empregadas pela CEF para desclassificar a licitante
são, de fato, pouco fundamentadas, pois limitam-se a colocar, sem maiores explicações, que o exigido
pelo Edital não foi atendido. Esse tipo de procedimento ... prejudica não só os participantes, mas
também o próprio órgão promotor da licitação, uma vez que a necessidade de se obter argumentos
para rejeitar uma proposta obriga a um melhor estudo de suas condições e pode eventualmente
desfazer uma interpretação equivocada sobre ela.
Fica evidente, pelo exposto, a falha cometida pela SAGA na apresentação de seu projeto
prejudicando uma análise adequada por parte da CEF. Mas a CEF também mostrou-se indolente, ao
não procurar melhores esclarecimentos acerca da Proposta Técnica da licitante".
Finalmente, o Analista propõe o conhecimento da Representação para, no mérito, julgá-la
parcialmente procedente e que seja endereçada à CEF as seguintes determinações (fl. 217):
"b 1) no caso de licitações dos tipos 'melhor técnica' e 'técnica e preço', adote providências
para que as propostas técnicas apresentadas pelos licitantes sejam apreciadas com o devido rigor e
isenção, fundamentando de maneira inequívoca e dando perfeita motivação às decisões que vierem,
eventualmente, a desclassificá-las;
h2) sempre quando cabível, faça uso do poder-dever conferido pelo § 3°, art. 43, da Lei n°
8.666/93, promovendo diligências para o esclarecimento de dúvidas que possam impedir a correta
instrução de processos licitatórios"
Além disso, o Analista sugere dar ciência da presente decisão à interessada e o arquivamento do
processo.
O Sr. Diretor de Divisão, manifesta-se, verbis (fls. 218/219):
"Dos itens do Edital questionados pela representante na inicial (fls. 01/06), o Sr. Analista
considerou procedentes os de n° '10.1.1' (fls. 208/211) e n° '7.1.5 do Anexo l' (fls. 215/216) e

1
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improcedentes os de n° '2.1.32 do Anexo I' e n° '3.1.32 do Anexo l' (t1 215), com ressalvas aos
procedimentos da CEF na análise da proposta.
Impende-nos ressalvar que, conforme detida análise da instrução, a CEF cometeu
equívocos no julgamento de alguns itens da proposta da firma que ora representa a esta Corte.
Todavia, ficou caracterizado, outrossim, que a causa dessas falhas deveu-se ao
interessado que não foi claro e explícito o bastante na apresentação da sua proposta, fator ainda mais
importante para um julgamento exemplar, dada a complexidade técnica do objeto licitado.
Ademais, tais falhas não foram condição suficiente e necessária para que a lisura do
processo licitatório fosse comprometida, não havendo, pois, razão para a CEF reconsiderar sua
decisão de desclassificar afirma SAGA Sistema e Computadores S.A.
Por estas razões, anuímos à proposta do Sr. Analista".

e

O Sr. Secretário de Controle Externo, em substituição, concorda com o mérito das
propostas acima, aditando pequenos ajustes de redação e sugestão de juntada do feito às contas da CEF.
É o Relatório.
VOTO
Efetivamente, tal como ressalta a instrução (fls. 207/217), à Comissão de Licitação ou à
autoridade superior é facultada, em qualquer fase, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, procedimento este que parece não ter sido adotado no presente
caso (§ 3°, do art. 43, da Lei n° 8.666/93). De ressaltar que, em tese, tal medida visa a evitar a
desclassificação de propostas que se revelam vantajosas à Administração, mas que trazem em si alguma
falha que possa ser sanada tempestivamente.
Neste caso concreto, após exame pormenorizado da proposta técnica (fls. 111/155) e da
avaliação procedida pela Caixa Econômica Federal (fls. 204/205), a instrução concluiu que aquele
documento (proposta técnica) contém imprecisão, faltando-lhe a clareza necessária, e que isso teria
prejudicado a análise da CEF, embora esta não tenha utilizado da faculdade que lhe oferece o dispositivo
acima citado. Concluiu, também, que esse fato não afetou a lisura do certame
Diante do exposto, acolho as conclusões da Unidade Técnica, com a redação dada pelo Sr.
Secretário de Controle Externo, em substituição, e VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que
submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1998

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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Processo n° TC-014.254/97-2.
Classe de Assunto: VII — Representação.
Interessada: Saga Sistemas e Computadores S.A.
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: 8a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113,
Parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e no art. 194,
inciso I, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação em pauta para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar à Caixa Econômica Federal - CEF que:
8.2.1. na análise e julgamento das propostas apresentadas por licitantes, sobretudo nas licitações de
"melhor técnica" e "técnica e preço", explicite e fundamente de forma clara e inequívoca a motivação de
cada decisão, em especial daquelas que, eventualmente, impliquem em desclassificação de concorrentes;
0
8.2.2. utilize, sempre que cabível e conveniente, a faculdade que lhe proporciona o § 3 , do art. 43, da
Lei n° 8.666/93, promovendo diligências para esclarecer dúvidas que possam impedir a correta instrução
dos processos licitatórios;
8.3. dar ciência desta Decisão à interessada; e
8.4. determinar a juntada destes autos às contas da Caixa Econômica Federal - CEF, exercício de
1997, para fins de subsídio ao seu exame.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 015.333/97-3
ANEXOS: TCs nos 003.840/98-0, 000724/98-0 e 001.304/98-4
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
INTERESSADA: Gisele Elias Porto Santoro - Procuradora

EMENTA:Solicitação da Procuradoria da República no Estado do Rio.
de Janeiro de informações acerca do processo TC- 015.333/97-3, com
vista à instrução de procedimento administrativo no âmbito da
Procuradoria, bem como o envio de cópia integral do julgamento final
do mesmo. Não houve Decisão definitiva sobre o assunto.
Comunicação à interessada que tão logo seja apreciado o mérito do
referido processo, ser-lhe-ão fornecidos os elementos solicitados.
Determinação à Unidade Técnica.

RELATÓRIO E VOTO

•

Por meio do Oficio PR/RJ/GS n° 317/98, de 30 de setembro de 1998, a Procuradora da
República no Estado do Rio de Janeiro, Dra. Crisele Elias Porto Santoro, "solicita desta Corte informações
acerca do processo TC- 015.333/97-3, bem como o envio de cópia integral do julgamento final do mesmo,
caso esteja concluído."
A Unidade Técnica, reportando-se ao disposto no Parágrafo único do art. 30, da Resolução
TCU n° 77/96, informa que o processo em questão, cujas informações e cópias estão sendo requeridas,
encontra-se, atualmente, na la SECEX, em exame final dos esclarecimentos apresentados pelo dirigente da
entidade, em face de diligência determinada por este Relator.
Esclareço, inicialmente, que o Tribunal ao proferir a Decisão n° 91/96, no TC- 019.670/958, firmou entendimento no sentido de que "as informações sobre trabalhos realizados e não apreciados
pelo Tribunal somente podem ser concedidas mediante autorização do Plenário."
Comungando com o mesmo raciocínio da Exma. Sra. Procuradora, penso que seria mais
conveniente para a ilustre representante do Parquet Federal a remessa dos elementos após o julgamento de
mérito do processo.
A esse propósito, necessário se faz, nesta oportunidade, formular determinação à Unidade
Técnica no sentido de promover, com a maior brevidade possível, o exame do referido processo, de modo
a possibilitar o atendimento do pedido ora sob exame.
Assim, nos termos do preceituado no art. 30, parágrafo único da Resolução n° 77/96,
proponho, à vista dos esclarecimentos apresentados e em consonância com o entendimento firmado pelo
Tribunal (Decisão Plenária n° 91/96, Ata n° 08/96), seja informado à Sra. Procuradora da República no
Estado do Rio de Janeiro, que este Tribunal ainda não proferiu Decisão definitiva sobre o TC- 015.333/973, e que, tão logo haja deliberação a respeito, ser-lhe-ão encaminhados os elementos solicitados.
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Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
elevada apreciação deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de novembro de
1998

HUMBERIrQ GUIMARÃES •UTO
inistro-Relator

•
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1.Processo no TC-15.333/9773 Anexos: TCs nos 003.840/98-0, 000.724/98-0 e 001.304/98-4
2.Classe de Assunto: VII- Solicitação
3.Interessado: Dra. Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da República no Estado do Rio de Janeiro
4.Órgão: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: P SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 30, parágrafo
único, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1 conhecer da solicitação formulada pela Dra. Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da República
no Estado do Rio de Janeiro, para informar à interessada que o TC- 015.333/97-3, do qual solicita cópia e
informações, encontra-se, atualmente, na 1' SECEX, em fase final de exame dos esclarecimentos
apresentados pelo responsável, em decorrência de diligência determinada pelo Relator, comunicando-lhe
ainda que, tão logo o Tribunal profira Decisão de mérito acerca do processo, ser-lhe-ão encaminhados os
elementos solicitados;
8.2 determinar à la SECEX que priorize o exame do processo em questão, de modo a possibilitar o
atendimento à ilustre representante do Parquet Federal.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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), ento José Bugari Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Roch ' e Benj Á in Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 927.160/98-6
NATUREZA: Solicitação
INTERESSADA: Procuradoria da República no Município de Rio
Grande/RS

EMENTA: Solicitação da Procuradoria da República no Município de
Rio Grande/RS no sentido de que o Tribunal envie cópia dos relatórios
relativos às auditorias realizadas na obra de recuperação dos Molhes
do Porto de Rio Grande - RS, bem como dos documentos que
comprovem as possíveis irregularidades detectadas nas mesmas.
Matéria tratada no TC n° 625.242/97-1. Processo em fase de
saneamento. Conhecimento da solicitação para informar ao interessado
que tão logo haja deliberação do Tribunal sobre a matéria, a
documentação requerida será encaminhada. Remessa, desde já, de
cópia do levantamento de auditoria sobre a referida obra. Juntada
desses autos ao TC n° 625.242/97-1.

•

Aprecia-se, nesta oportunidade, solicitação formulada pelo Dr. Carlos Augusto da Silva
Cazarré, Procurador da República no Município de Rio Grande/RS, no sentido de que este Tribunal
remeta "cópia dos levantamentos de auditoria relativos à obra de recuperação dos Molhes do Porto de
Rio Grande - RS (16.090.0563.1560.0016), assim como de todos os documentos auditados que
comprovem possíveis irregularidades listadas em anexo à Decisão n° 625/97 - TCU"
Analisando a questão, a SECEX/RS, em instrução de fls. 06, consignou o seguinte:
"A decisão TCU n° 625/97 - Plenário determinou o envio à Comissão Mista Permanente do
Congresso Nacional de cópia dos resultados obtidos no levantamento de auditoria em diversas obras
públicas realizado pelo TCU Dentre o material encaminhado encontrava-se o Anexo III, elaborado pela
SAUDI que indicava, com relação à recuperação dos Molhes do Porto de Rio Grande, a efetivação de
"aditivos contratuais além do limite legal".
O processo referente ao levantamento de auditoria (TC 625.214/1997-8) encontra-se
encerrado e arquivado na SECEX/RS. Contudo, um dos membros da equipe de auditoria (omissis)
representou ao TCU a respeito dessa irregularidade. Tal representação foi autuada sob o TC n°
625.242/97-1. Este processo ainda não foi apreciado e encontra-se hoje no Gabinete do Ministro
Humberto Souto. Salientamos, outrossim, que em agosto de 1998 foi realizado novo levantamento de
auditoria na mesma obra (TC - 625.267/98-2), não tendo havido, ainda, apreciação pelo TCU
Os elementos encaminhados à Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional,
conforme determinado na Decisão n° 625/97 - Plenário, não foram ainda objeto de análise por parte dos
Ministros Relatores e dos Colegiados desta Corte de Contas. Portanto, entendemos que a solicitação do
Ministério Público deve ser apreciada pelo Ministro Relator da Representação retromencionada (TC n°
625.242/97-1)."
Ante essas considerações, a conclusão apresentada na instrução foi no sentido da juntada
desse processo ao TC n° 625.242/97-1, informando-se ao interessado que as possíveis falhas apontadas no
levantamento de auditoria realizado na obra de recuperação dos molhes do Porto de Rio Grande não foram
ainda apreciadas por este Tribunal.
Além dessa sugestão, propôs, também, a instrução técnica, que se encaminhe, desde já, ao
interessado, cópias dos elementos de fls. 07/10 (relatório de acompanhamento de obras prioritárias), bem
como das "demais peças processuais integrantes do TC n° 625.242/97-1, que possam subsidiar a análise
das irregularidades apontadas."
É o Relatório.
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As obras de recuperação dos Molhes do Porto de Rio Grande/RS foram incluídas nos
levantamentos de informação e auditoria efetuados por este Tribunal, com vistas ao atendimento do
disposto no art. 69 da Lei n° 9.473/97.
Nos trabalhos que desenvolveu, a equipe técnica da SECEX/RS levantou prováveis falhas
nos contratos celebrados pela Administração para o desenvolvimento do empreendimento, bem como
alguns problemas de ordem ambiental.
Esses motivos, levaram aquela Unidade Técnica, na forma das orientações anteriormente
estabelecidas, a representar a este Relator, sendo, então, constituído o TC n° 625.242/97-1, onde os fatos
estão agora sendo apurados.
O aludido processo tramita no Tribunal, tendo sido recentemente devolvido à SECEX/RS
para adoção de medidas saneadoras (audiência dos responsáveis).
Percebe-se, portanto, que os fatos ali indicados não foram ainda analisados por este
Tribunal, não sendo, assim, admitida sua efetividade.
Desta forma, penso que a medida mais adequada, seria comunicarmos ao interessado que a
matéria a que alude sua solicitação encontra-se em fase de apuração neste Tribunal, e, que, tão logo seja
adotada decisão sobre o assunto, esta Corte lhe encaminhará os elementos requisitados
Apesar disso, entendo que nada obsta a remessa, já nesta oportunidade, do relatório do
levantamento de auditoria "acompanhamento de obras prioritárias", às fls. 07/10, como sugerido pela
SECEX/RS
Diante do exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 1 Ide novembro
de 1998.

•
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Ministro-Relator
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DECISÃO N°

779 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo TC n° 927.160/98-6
2.Classe de Assunto: VII - Solicitação
3.Interessado: Carlos Augusto da Silva Cazarré
4.Entidade: Procuradoria da República no Município de Rio Grande/RS
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RS
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da solicitação formulada pelo Doutor Carlos Augusto da Silva Cazarré, Procurador da
República do Município de Rio Grande/RS, para informar ao interessado que o processo que trata das
obras de recuperação dos Molhes do Porto de Rio Grande/RS se encontra em fase de saneamento neste
Tribunal, e, que, tão logo a matéria seja deliberada, ser-lhe-ão encaminhadas as cópias requisitadas;
8.2. remeter ao interessado, desde já, cópia do levantamento de auditoria anexado pela SECEX/RS às
fls. 07/10 destes autos; e
8.2. determinar ajuntada destes autos ao TC n° 625.242/97.
Ata te 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-013.444/95-6
NATUREZA: Representação.
APENSO: TC-275.466/95-7, Representação da SECEX/CE contra o
Banco do Brasil.
INTERESSADOS: Ministério Público Federal/Procuradoria da
República no Estado do Ceará e Vereadores (três) da Câmara
Municipal de Boa Viagem/CE.
ENTIDADE REPRESENTADA: Cooperativa Agropecuária e Mista
do Sertão Central.
UNIDADE JURISDICIONADA: Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária.
Representação. Irregularidades na execução de convênios.
Realização de auditoria pela Unidade Técnica competente. Nãoconstatação dos fatos narrados na Representação. Existência de
outras irregularidades das quais resulta dano ao erário.
Transformação do processo em Tomada de Contas Especial. Citação
do responsável. Ciência aos interessados.
Por meio do Oficio de n° 391/95/GAB/PR/CE, de 31/07/95 (fls. 1), a Procuradoria da
República no Estado do Ceará encaminhou a esta Corte, para conhecimento e providências cabíveis, cópia
de Representação formulada por Vereadores da Câmara Municipal de Boa Viagem/CE (fls. 6/7) contra a
Cooperativa Agropecuária e Mista do Sertão Central (COOPAMASC).
Na referida Representação, dirigida inicialmente à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado
2.
do Ceará, os Vereadores Antônio Pereira Mota, Fernando Antônio Vieira Assef e Sidônio Grafoso Vieira
denunciam que a COOPAMASC teria angariado recursos junto ao então Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária e os aplicado na reforma do Parque de Exposições Joaquim Vieira Lima, situado naquele
Município, o qual, segundo alegam, não constitui área de atuação da Cooperativa e também já teria sido
beneficiado com recursos municipais para a mesma reforma.
O Processo foi autuado como Representação, por força de Despacho do então Ministro3.
Relator Fernando Gonçalves (fls. 25).
A SECEX/CE, inicialmente, verificou no SIAFI que a COOPAMASC foi beneficiária de
4.
recursos federais repassados pelos seguintes convênios firmados com a Secretaria de Desenvolvimento
Regional do então Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária (SDR/MAARA):
* Convênio n° 033900 (n° original 205/94)
valor: R$ 70.000,00, conforme OB n° 1262, de 29/12/94
objeto: realização da feira de exposição agropecuária no Município de Boa Viagem/CE.
* Convênio n° 034300 (n° original 024/95)
. valor: R$ 87.920,00, consoante OB n° 654, de 09/08/95
. objeto: realização de treinamento para técnicos, engenheiros agrônomos e médicos
veterinários, nas áreas de manejo de gado leiteiro, formação de pastagens, nutrição animal e defensivos
agrícolas.

•

Visando à apuração dos fatos narrados na Representação, a SECEX/CE realizou diligências
5.
e auditoria na COOPAMASC, tendo detectado em síntese as seguintes irregularidades (fls. 248/253):
Quanto ao Convênio n° 033900
- retirada da conta-corrente bancária do convênio, em 20/01/95, da importância de R$
5.1
20.050,12, que, segundo Recibo constante da prestação de contas (fls. 130), assinado por Pedro C. Neto
min_bib_160p \processos do I3113 \ 1998 \d3
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e Ruth Guedes de Figueiredo Silva (esposa do Presidente da Cooperativa), referia-se a despesas incorridas
durante a realização da feira agropecuária, mas, na verdade, foi utilizada para aquisição de imóvel
residencial pela Cooperativa, consoante documento de fls. 225, elaborado pelo Banco do Brasil;
- apresentação, na prestação de contas, de Recibo datado de 04/01/95, pelo qual teria sido
5.2
pago ao Grupo Magazine a importância de R$ 10.000,00, referente a show musical que teria sido por ele
promovido durante a realização da feira, mas que, na verdade, inexistiu, consoante declaração dada, por
telefone, à equipe de inspeção pelo gerente do mencionado Grupo, que, informou ainda que o conjunto
musical apresentou-se apenas uma única vez no Município, tendo recebido da Prefeitura a quantia de R$
5.000,00, segundo contrato assinado em 20/10/94 (anterior, portanto, à liberação dos recursos do
convênio), remetido à SECEX, via fax (fls. 199/202); informou também o Gerente do Grupo Magazine
que, naquela ocasião, havia remetido à Prefeitura um Recibo em branco, pois o Executivo Municipal
alegava que o primeiro recibo assinado e datado deveria ser substituído por um outro em que não
constasse a data, em razão do fechamento do balancete mensal; esclarece a SECEXJCE que a importância
de R$ 10.000,00 foi retirada da conta específica do Convênio em 04/01/95 mediante cheque avulso
nominal à própria COOPAMASC (cópia às fls. 162).
Quanto ao Convênio n° 034300
- pagamento de diversas despesas, no valor total de R$ 52.490,00, consoante relação às fls.
5.3
251, em desacordo com o objeto do Convênio e de seu respectivo plano de aplicação; dentre essas
despesas encontra-se uma relativa à produção de dois vídeos institucionais, cujo valor (R$ 12.000,00) foi
considerado exorbitante e superfaturado pela Unidade Técnica, que, além disso, informa não terem esses
vídeos sido encontrados na Cooperativa.
A SECEX/CE, não obstante tenha obtido junto à própria Cooperativa cópia de cheques
utilizados e do respectivo extrato da conta bancária do convênio, alega que o seu trabalho de auditoria foi
extremamente prejudicado com a negativa do Banco do Brasil em fornecer documentos bancários
relacionados com a referida conta, sob a justificativa de tais documentos estarem protegidos pelo sigilo
bancário. Em vista disso, a Unidade Técnica representou junto a esta Corte (processo TC-275.466/95-7,
apenso) contra a aludida instituição financeira, solicitando que a ela seja comunicada a posição deste
Tribunal a respeito do assunto, consoante Decisão n° 224/94, tomada nos autos do TC-001.202/93-6
(Relatório de Inspeção no Banco Central do Brasil).
Em conclusão, propõe a SECEX/CE que:
- seja o presente processo transformado em Tomada de Contas Especial, com o objetivo de
7.1
que o Sr. Francisco Gutemberg da Silva, Presidente da COOPAMASC, seja citado para apresentar
alegações de defesa ou recolher aos cofres públicos as importâncias de R$ 30.050,51, em decorrência das
irregularidades na execução do Convênio 033.900, e R$ 52.490,00, referente à realização de despesas não
abrangidas pelo objeto do Convênio n° 034300;
- "seja comunicado à Superintendência do Banco do Brasil no Estado do Ceará o
7.2
entendimento firmado por este Tribunal de que o sigilo bancário de que trata o art. 38 da Lei n° 4.595/64
não se aplica às ações de fiscalização do Tribunal de Contas da União", consoante a Decisão n° 224/94Plenário e outras que a ratificaram.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público considera que o Relatório de Auditoria realizada pela SECEX/CE e os
8.
documentos por ela coligidos fornecem o suporte para a transformação deste processo em Tomada de
Contas Especial. Por isso, manifesta-se de acordo com a proposta em igual sentido formulada pela
Unidade Técnica. Entretanto, deixou o Par quet de emitir pronunciamento quanto à questão relacionada ao
sigilo bancário, suscitada pela SECEX/CE.
É o Relatório.
VOTO

•

Registro inicialmente que coube a mim a relatoria deste processo em razão de sorteio
motivado pelo afastamento do Ministro-Relator Fernando Gonçalves, à época em gozo de licença para
min_bjb_160p \ processos do an3 \ 1998 d3
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tratamento de saúde.
Quanto ao alegado superfaturamento nas despesas relativas à produção de dois vídeos,
observo que não consta dos autos nenhum elemento que o comprove, havendo apenas a opinião da
SECEX/CE a respeito. Por outro lado, observo que essa despesa foi expressamente prevista no projeto
apresentado pela COOPAMASC ao MAARA, consoante documento de fls. 123.
Referido projeto, pelo que se depreende dos diversos documentos que o compõem (fls.
113/123), constitui o detalhamento das ações sinteticamente descritas no Plano de Trabalho (fls. 101/102).
Isto posto, observo que, além dos gastos com os mencionados vídeos, as seguintes despesas foram
previstas no projeto ou por sua própria natureza se fizeram necessárias à execução do objeto do Convênio
n° 034300, não se podendo, portanto, impugná-las, consoante sugerem os pareceres: coordenação técnica
de cursos (R$ 3.100,00); e prestação de serviços de assistência técnica a pequenos produtores rurais (R$
19.350,00).
Não obstante, mesmo considerando regulares tais despesas, restariam ainda outras que, em
princípio, realmente não se encontram amparadas pelo objeto do Convênio 034300, tais como despesas
com hotéis, restaurantes, consultoria à comissão de licitação inexistente etc. Essas despesas somam R$
17.440,00.
Quanto às irregularidades narradas na Representação dos vereadores da Câmara Municipal
de Boa Viagem/CE (pagamento em duplicidade de despesas com reforma do Parque de Exposições
Joaquim Vieira Lima), sendo omisso o Relatório de Auditoria da SECEX/CE a respeito, depreende-se que
não ocorreram.
No que concerne à proposta da Unidade Técnica no sentido de que seja comunicada ao
Banco do Brasil a posição desta Corte a respeito do sigilo bancário, deixo de acolhê-la: em primeiro lugar,
porque os documentos bancários necessários à elucidação dos fatos ingressaram nos autos, ainda que não
provenientes do Banco do Brasil; em segundo lugar, porque as Decisões do Tribunal que informam aquele
entendimento são públicas, podendo qualquer um delas conhecer; e, por fim, porque a decisão do Tribunal
exigindo do Banco Central do Brasil informações pretensamente protegidas pelo sigilo bancário, constante
do Acórdão n° 54/97-Plenário, Acórdão este amparado no entendimento firmado pela Decisão n° 224/94,
mencionada pela SECEX, foi suspensa por medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Mandado de Segurança n° 22801, impetrado por aquela Autarquia.
Ante o exposto, considerando a possibilidade de prejuízos aos cofres públicos advindos da
utilização dos recursos do Convênio n° 033900 na aquisição de imóvel residencial e no suposto pagamento
de show musical que não se realizou, totalizando R$ 30.050,12, bem como em conseqüência da realização
de despesas não relacionadas com o objeto do Convênio n° 034300, no valor total de R$ 17.440,00,
acolho, no mérito, os pareceres e VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este
Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de novembro de 1998.

BE O JOSE
Ministro-R

•
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DECISÃO N° 780 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 013.444/95-6 (Apenso: TC-275.466/95-7)
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessados: Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Estado do Ceará e Vereadores
da Câmara Municipal de Boa Viagem/CE.
Entidade: Cooperativa Agropecuária e Mista do Sertão Central.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: SECEX/PE.
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;
8.2. com fulcro no art. 47 da Lei n° 8.443/92, converter este processo em Tomada de Contas Especial;
8.3. determinar a citação do Sr. Francisco Gutemberg da Silva para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da ciência, apresente alegações de defesa ou recolha aos cofres do Tesouro Nacional as
importâncias de R$ 30.050,12 (trinta mil, cinqüenta reais e doze centavos) e R$ 17.440,00 (dezessete mil,
quatrocentos e quarenta reais), acrescidas de correção monetária e juros de mora, calculados a partir de
29/12/94 e 09/08/95, respectivamente, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em
vigor, tendo em vista que tais quantias, conforme abaixo demonstrado, foram despendidas pela
Cooperativa em desacordo com o objeto pactuado nos Convênios de n's 205/94 e 24/95, firmados com a
Secretaria de Desenvolvimento Regional do então Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária:
Ref.: Convênio n° 205/94

•

UTILIZAÇÃO PELA COOPERATIVA
pagamento ao Grupo Magazine por apresentação musical não realizada durante a
feira agropecuária
aquisição de imóvel residencial
TOTAL

VALOR (R$)
10.000,00
20.050,12
30.050,12

Ref.: Convênio n° 24/95
UTILIZAÇÃO PELA COOPERATIVA
filmagens de 10 eventos e coordenação do intercâmbio técnico realizado em Belo
Horizonte/MG no período de 29/10 a 02/11/95
recuperação da placa principal e implantação de programas em computador
consultoria técnica a comissão de licitação inexistente
elaboração de 20 projetos agrícolas a serem financiados pelo BNB/FNE
hospedagem, traslado e passagens aéreas
traslado em ônibus de Boa Viagem/CE a Fortaleza e vice-versa
Refeições
Táxi
não informado
TOTAL

•

VALOR (R$)
1.500,00
1.053,00
970,00
5.100,00
7.717,00
160,61
870,10
50,29
19,00
17.440,00

8.4. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos interessados.
9. Ata n° 45/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE GARIN
Ministrotor
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GRUPO I CLASSE VII— Plenário
TC- 003.971/98-8
Natureza: Solicitação
Órgão: CISET/MEC
Interessado: Secretário de Controle Interno no MEC
Ementa: Sistema SISAC. Dilatação do prazo previsto na rivrcu n°
16/97 para apresentação de parecer quanto à legalidade de atos de
admissão e de concessão praticados até 31.08.98.
Examina-se, nos presentes autos, solicitação formalizada pelo Secretário de Controle Interno no
Ministério da Educação e do Desporto, no sentido de que seja prorrogado o prazo para emissão de parecer
quanto à legalidade de atos de admissão e de concessão, praticados em suas unidades vinculadas.
2.
Adoto como Relatório nos presentes autos excertos do Parecer da zelosa Unidade Técnica, expedido
às fls. 9/11:
"2. Em peça inaugural de/is. 01/02, que encaminhou cópias de expedientes às fls. 03/07, informa o
Sr. Secretário de Controle Interno que, em virtude de a Instrução Normativa TCU n° 16/97 atribuir às
delegacias federais de controle competência para emissão de parecer quanto à legalidade de atos
sujeitos a registro por esta Corte, e, ainda, tendo em vista aquela C'ISE'I' encontrar-se em poder(sic) de
processos de concessões formalizados por órgãos situados nos Estados, alguns cujos atos foram
devidamente cadastrados no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões SISAC, foi encaminhado memorando à Secretaria Federal de Controle, "solicitando esclarecimentos
precisos acerca dos procedimentos a serem adotados." Diante da ausência de resposta, o
questionanzento foi reiterado por intermédio de mensagem no SIAFI, na qual foi mencionada a remessa
dos referidos processos aos respectivos órgãos de origem, para fins de cadastramento das informações
no SISAC e cumprimento das diligências determinadas.
3. Aduz, ainda, a autoridade requerente, que muitos processos retornaram àquela CISET, devidamente
cadastrados no SISA C, e que, ao se tentar atribuir aos atos parecer quanto à legalidade, foi emitida pelo
sistema a seguinte mensagem: "Este ato pertence a outro órgão de controle interno". Foi constatado que,
devido a erro na tabela de vincula ção de unidades administrativas aos órgãos de controle interno, as
Delegacias Regionais do MEC foram vinculadas àquela CISET, quando deveriam lê-lo sido às
Delegacias Federais de Controle. Assim, considerando a determinação contida no art. 8° da
retromencionada IN/TCU n° 16/97, no sentido de que o órgão de controle interno emita parecer quanto
à legalidade dos atos de admissão e de concessões praticados nas unidades a ele vinculadas, no prazo
de trinta dias a contar do recebimento do respectivo processo, solicita o Sr. Secretário de Controle
Interno a dilatação desse prazo até que ocorra o posicionamento.final da Secretaria Federal de Controle
acerca da matéria.
4. Convém, preliminarmente, lembrar o que o supracitado art. 8° da IN/TCU n° 16/97 estatui, razão
ensejadora do presente pleito, in verbis:
'Art. 8" O órgão setorial de controle interno emitirá parecer quanto à legalidade dos atos de admissão e de
concessões praticados nas unidades a ele vinculadas, colocando-os à disposição do Tribunal, no prazo de trinta dias,
contado do recebimento do processo respectivo, que lhe será encaminhado pela unidade administrativa responsável,
conforme previsto na Seção III desta Instrução Normativa.

•

5' O prazo fixado no caput deste artigo poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias, mediante solicitação
fundamentada do órgão setorial de controle interno, cuja autorização dependerá de decisão do Relator ou do Tribunal.
tj 6' O não cumprimento dos prazos previstos neste artigo sujeitará o responsável à sanção prevista no
parágrafo único do art. 60 desta Instrução Normativa. "(multa prevista no art. 58, item IV da Lei no 8.443/92).'
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A nova sistemática adotada por este Tribunal no exame dos atos de admissão de pessoal e de
concessão de aposentadorias, reformas e pensões, instituída pela IN/TCU n° 16/97, alterou
significativamente a forma de atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública envolvidas no
envio, a esta Corte, dos atos sujeitos a registro. A forma de envio dos dados foi bastante modificada,
requerendo o desenvolvimento de novas aplicações para tratamento das informações. Tais modificações
ensejaram uma completa reformulação do SISA C, consubstanciada no desenvolvimento e produção de
uma nova versão daquele sistema, a cargo da Secretaria de Informática, com a colaboração desta
Unidade Técnica.
A implantação da nova versão do SISAC, como toda e qualquer implantação de um novo sistema,
acarretou unia série de problemas para os usuários, como: dúvidas quanto ao correto preenchimento
dos formulários relativos a cada tipo de ato, problemas de operacionalização do próprio sistema,
problemas de perfil de acesso de usuários, entre outros. O que, invariavelmente, redundou em atraso
tanto no cadastramento de informações como em atribuição de pareceres pelos órgãos de controle
interno, muitas vezes associado à simples impossibilidade de acesso ao SISA C. Aliada a todas essas
dificuldades iniciais, urge ressaltar a recente desativação do computador de grande porte ("mainframe')
que operava neste Tribunal, o que também ocasionou uma sucessão de situações adversas ao
desenvolvimento normal da nova versão daquele sistema. Uma vez que as dificuldades normais de
implantação do sistema foram, neste exercício, a causa preponderante do descumprimento de prazos por
parte das unidades responsáveis pelo encaminhamento de informações via SISA C, não seria justo que
o usuário fosse penalizado por este Colegiado devido a fatos alheios à sua vontade. Destarte, torna-se
mister que esta Corte, considerando as dificuldades inerentes a esta fase inicial de utilização do SISA,
as quais sistematicamente dificultaram ou até mesmo impossibilitaram os usuários de encaminhar
informações a contento, abstenha-se de aplicar multa aos responsáveis por descumprimento dos prazos
previstos na IN/TCU n° 16/97 no decorrer deste exercício, indistintamente.
No caso em apreço, o órgão de controle interno alega que não está sendo possível a atribuição de
parecer em atos cujos processos estão indevidamente em seu poder, devido a problema ocorrido no
sistema. Recentemente, após solicitação da Secretaria Federal de Controle, foi implementado um perfil
especial que permite a determinados usuários, indicados por aquele órgão central, a atribuição de
parecer em atos oriundos de unidades vinculadas a diferentes órgãos de controle interno, o que veio
resolver definitivamente a questão de eventuais problemas de inconsistências de vinculação nas tabelas
do SISA C, impeditivas de atribuição de parecer pelo órgão de controle interno competente.
Ante o exposto, proponho ao E. Tribunal, com fulcro no art. 8°, § 5° da IN/TCU ii° 16/97, que
conceda à CISET/MEC a prorrogação, até 31/12/98, do prazo para emissão de parecer quanto à
legalidade de atos cadastrados no SI,S'AC no corrente exercício, estendendo a liberalidade a todos os
demais órgãos de controle interno, devido à ocorrência de problemas operacionais no aludido sistema
em seu ano de implantação, que impossibilitaram aquelas unidades de encaminhar a este Tribunal as
informações relativas aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e
pensões, nos prazos determinados na referida Instrução Normativa."
É o Relatório
VOTO

•

Não obstante a citada Instrução Normativa n° 16/97, especificar em seu art. 8°, § 5°, que no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo, prorrogável por até 90 (noventa) dias, o órgão setorial
de controle interno colocará à disposição deste Tribunal parecer quanto à legalidade de atos de admissão e de
concessão, entendo que, ante a implantação simultânea do novo sistema de informática no âmbito desta Casa
MIN-VC_169
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e do sistema SISAC no Serviço Público, ambos apresentando considerável grau de complexidade, ser de
inteira justiça que este Colendo Plenário prorrogue, nos casos de atos praticados até 31.08.98, o prazo da
limitação temporal imposta, estabelecendo nova data para a total e efetiva execução do modelo SISAC.
Ante o exposto, pondo-me de acordo com o parecer da 2 SECEX, VOTO por que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto a este E Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1998

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 781 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC- 003.971/98-8
Classe de Assunto: Solicitação
Interessado: Secretário de Controle Interno no MEC
Entidade: CISET/MEC
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 2a SECEX
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1.prorrogar o prazo previsto no art. 8°, § 5°, da Instrução Normativa n° 16/97, até 31 de dezembro de
1998, para que a CISET/MEC apresente parecer quanto à legalidade dos atos cadastrados no SISAC até
31.08.98;
8.2. estender os efeitos desta decisão aos demais órgãos setoriais do controle interno que se enquadrem
nas condições descritas no item 8.1.;
8.3. dar ciência do teor desta Decisão ao Dirigente da Secretaria Federal de Controle, órgão central do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - 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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR C MPELO
Ministro-Relator
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ANEXO III DA ATA N° 45, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitida pelo Relator, Ministro
Valmir Campelo, no tocante ao processo n° 004.992/98-9, cuja votação foi suspensa, nesta data, ante
pedido de vista formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, de acordo com o artigo 56 do Regimento
Interno
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Grupo II - Classe VII- Plenário
TC- 004.992/98-9
Natureza: Representação
Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União
Ementa: Representação formulada pelo Órgão acima citado
invocando a inconstitucionalidade da Lei n 2 9.277/96 e, via de
conseqüência, do "Convênio de Delegação", ante o disposto no art.
21, inciso XII, da Constituição Federal, exigindo providências do
TCU, de conformidade com a competência que lhe foi conferida pela
Lei Maior (art. 71, IX). Conhecimento da Representação com vistas
a determinar ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na
qualidade de Delegatário, bem como ao Ministério dos Transportes,
na qualidade de Delegante, que cumpram rigorosamente todos os
termos firmados no Convênio de Delegação n2 001- PORTOS/97;
solicitar ao Ministro de Estado dos Transportes que mantenha este
Tribunal informado de todas as etapas relativas à Ação Declaratória de
Constitucionalidade da Lei n 2 9.277/96, que pretende ajuizar, por
intermédio da Advocacia-Geral da União, e que foi submetida à
apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República pela
E.M.N2 046/98; cientificação ao interessado do inteiro teor da
deliberação do Tribunal, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam.

•

Trata-se de Representação formulada pelo digno Titular da douta Procuradoria junto ao TCU,
Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues, versando sobre a inconstitucionalidade da Lei n 2 9.277, de 10
de maio de 1996, tendo em vista o que dispõe o art. 21, inciso XII, da Constituição Federal.
A questão suscitada nos autos decorreu da verificação, pelo nobre Representante do Ministério
02.
Público, de que o Porto de Rio Grande era administrado pelo Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais
(DEPRC), entidade autárquica pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul. Tal constatação ocorreu quando
do exame do processo TC-625.071/97-2 , contendo solicitação da Procuradora-Chefe da Procuradoria da
República no Rio Grande do Sul, a fim de que este Tribunal cedesse, temporariamente, servidor para examinar
a regularidade do processo de licitação do Terminal de Contêineres do Porto de Rio Grande.
Preliminarmente, o autor da Representação sob exame, na busca de maiores esclarecimentos acerca
do assunto, manteve contato telefônico com o Ministério dos Transportes, obtendo informações no sentido
de que a administração do referido Porto pela autarquia estadual remontava à sua criação, inicialmente por
força de contrato de concessão e, posteriormente, por meio de "Convênio de Delegação" firmado em 27.03.97.
Após ressaltar que o instrumento jurídico supracitado foi instituído pela Lei n 2 9.277/96 e que se
tratava de uma modalidade de delegação não prevista entre as formas de exploração indireta, representando
uma fuga ao processo licitatório, o Procurador-Geral registrou que foi anexada aos autos cópia da
documentação obtida por intermédio de diligência realizada no processo referido anteriormente, tais como:
Convênio de Delegação e demais documentos que subsidiaram a adoção dessa modalidade de exploração
indireta, além das Leis n 2 s. 9.277/96, 8.630/93, 8.987/95 e 8.666/93, cuja análise possibilitou a seguinte
confirmação:
"A União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e o Estado do Rio Grande do Sul firmaram
'Convênio de Delegação', tendo por objeto a transferência da administração e exploração do Porto de
Rio Grande. Além desse, verifica-se que também foram transferidos os Portos de Porto Alegre, Pelotas
Min-VC_170\C:\Trabalho\votos\499298.doc
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e Cachoeira do Sul."
Diante dessa constatação, o Ministério Público, entendendo que este Tribunal deve decidir sobre a
05.
regularidade do procedimento em tela, ofereceu Representação, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei
n2 8.443/93, sustentando, dentre outros argumentos, o seguinte:
"H- DO DIREITO
O fundamento legal para esse trespasse é a Lei n° 9.277, de 10 de maio de 1996, que "autoriza a União
a delegar aos municípios, estados da Federação e ao Distrito Federal a administração e exploração de
rodovias e portos federais", editada nos seguintes termos:
"Art. 1° Fica a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, autorizada a delegar, pelo prazo
de até vinte e cinco anos, prorrogáveis por até mais vinte e cinco, aos municípios, estados da Federação
ou ao Distrito Federal, ou a consórcio entre eles, a administração de rodovias e exploração de trechos
de rodovias, ou obras rodoviárias federais.
Art. 2° Fica a União igualmente autorizada, nos termos desta Lei, a delegar a exploração de portos
sob sua responsabilidade ou sob a responsabilidade das empresas por ela direta ou indiretamente
controladas.
Art. 3°A delegação será formalizada mediante convênio.
§ I° No instrumento de convênio constará cláusula prevendo a possibilidade de aplicação da
legislação do Município, do Estado ou do Distrito Federal na cobrança de pedágio ou de tarifa portuária,
ou de outra forma de cobrança cabível, no que não contrarie a legislação federal.
§ 2°A receita auferida na forma do parágrafo anterior será aplicada em obras complementares, no
melhoramento, na ampliação de capacidade, na conservação e na sinalização da rodovia em que for
cobrada e nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos que lhe derem origem.
Art. 4° Para a consecução dos objetos indicados nesta Lei, poderá o Município, o Estado ou o Distrito
Federal explorar a via ou o porto diretamente ou através de concessão, nos termos das leis federais que
regem as concessões e da Lei n°8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
Art. 5°A União poderá destinar recursos financeiros à construção, conservação, melhoramento e
operação das rodovias ou trechos de rodovias e obras rodoviárias federais ou aos portos, objeto de
delegação, desde que tais obras e serviços não sejam de responsabilidade do concessionário.
Art. 6° No exercício da delegação a que se refere esta Lei, o Município, o Estado da Federação ou o
Distrito Federal observarão os limites da competência da União."(in verbis, grifos nossos)
Como denota o citado diploma legal, foi introduzida nova forma de exploração indireta dos portos,
mediante o assim chamado "Convênio de Delegação", a par das modalidades previstas na Constituição
Federal de 1988.
Verifica-se, entretanto, que o texto constitucional foi exaustivo ao enumerar as formas de execução
indireta, somente permitindo a utilização dos institutos da 'autorização', 'concessão" ou da "permissão",
conforme estatuído no art. 21, inciso XII, alínea f in verbis:
'Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
(.) os portos marítimos, fluviais e lacustres;'
Assim, não guardou, a Lei n°9.277/96, data venia, numa primeira análise, conformidade com a Carta
Magna, pois não foi facultado ao legislador ordinário criar nova forma de exploração indireta dos
portos, além daquelas expressa e categoricamente cogitadas no inciso XII.
Outro aspecto que deve ser destacado consiste no fato de que o instrumento jurídico do convênio, por
ser voltado à realização de interesses comuns dos partícipes, não se presta para a atividade em questão,
qual a exploração de portos, pois ela é de competência exclusiva da União, conforme estabelecido no art
21, da Constituição Federal.
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Com efeito, segundo se entende, somente é cabível a reunião de esforços se ambos os convenentes têm
competência para exercer as atribuições estipuladas no convênio, isto é, se o objeto é pertinente às suas
competências constitucionais. Se afina/idade estipulada no convênio contempla atividade estranha às
competências constitucionais conferidas à entidade, ela não poderá contribuir para a sua consecução.
Essa assertiva deflui do fato de o art. 23 da Constituição Federal somente fazer menção à cooperação
entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao tratar das competências comuns desses entes
federativos.
De fato, pela mesma razão, não se pode conceber que a União celebre convênio com Estados para
"manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais" (inciso I),
"declarar a guerra e celebrar a paz" (inciso II), "assegurar a defesa nacional" (inciso III), 'permitir, nos
casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente" (inciso IV), "decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção
federal" (inciso V), "autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico" (inciso VI), "emitir
moeda" (inciso VII), entre outras competências previstas no art. 21.
A limitação à utilização do convênio é relativa à matéria objeto da cooperação, que deve ser de
interesse comum dos partícipes, conforme previsto na Constituição Federal (art. 23, parágrafo único).
No caso em exame, como demonstrado, revela-se imprópria a sua utilização para descentralizar as
atividades arroladas no art. 21 da CF, pois a competência para exercê-las é outorgada com exclusividade
à União.
Assim, a descentralização prevista na Lei n° 9.277/96, implementada pelo Convênio de Delegação, ora
em análise, não respeitou a repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal.
Além disso, não merece prosperar o argumento de que o convênio, por também ser um instrumento de
descentralização de atividades, seria espécie de um dos meios de delegação previstos na norma
constitucional, pois cada um dos institutos possui características próprias que os distinguem.
Aliás, para melhor compreensão do tema de vasta importância, convém socorrer-se no escólio de Hely
Lopes Meirelles, que assim conceitua cada instituto (Direito Administrativo Brasileiro, 18° edição,
Malheiros Editores):
- 'Convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou
entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos participes' ;
(pág. 354)
'Autorização é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual o Poder Público torna
possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de determinados bens
particulares ou públicos, de seu exclusivo ou predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência
prévia da Administração'; (pág. 170)
'Permissão é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder Público
faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso especial de bens públicos, a
título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela Administração' (pág. 171); e
'Concessão é a delegação contratual ou legal da execução do serviço, na forma autorizada e
regulamentada pelo Executivo. O contrato de concessão é ajuste de Direito Administrativo, bilateral,
oneroso, comutativo e realizado intuitu personae' (pág. 338).
Observa-se, então, que o instrumento jurídico do convênio em nada se assemelha à autorização,
permissão ou concessão. Assim, não é, data venia, possível a interpretação extensiva afim de considerar
o convênio como implicitamente previsto, por ser forma distinta de descentralização de atividade."
Diante de todo o exposto e, considerando que o Tribunal pode apreciar a constitucionalidade das
06.
leis (Súmula 347, do STF), o Procurador-Geral manifestou-se no sentido de que o TCU, com base no art. 71,
inciso IX, da Constituição Federal, assinasse prazo para que o Ministério dos Transportes adotasse
providências com vistas a retomar a administração e exploração dos Portos de Rio Grande, Porto Alegre
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Pelotas e Cachoeira do Sul, ante o que dispõe o art. 21, inciso XII, da Constituição Federal, que admite tão
somente a exploração direta dos mesmos ou mediante autorização, concessão ou permissão.
Entendendo que, no presente caso, a atuação desta Corte não estaria voltada à conduta dos
07.
responsáveis, dispensando-se a audiência prévia das autoridades envolvidas, uma vez que agiram na presunção
juris tantum de constitucionalidade da Lei mas, inspirado no dever de cautela e em atenção ao princípio do
contraditório, o autor da Representação propôs a adoção de medidas preliminares, tais como o franqueamento
ao órgão do direito de apresentar argumentos para justificar a validade do "Convênio de Delegação", ou,
ainda, determinação ao Ministério dos Transportes no sentido de não dar continuidade ao procedimento
questionado, até que o Plenário delibere a respeito, nos termos do art. 20, § 2 2, da Resolução TCU n2 36/95.
É o Relatório.

•

VOTO
Senhor Presidente; Senhores Ministros; nobre Representante do Ministério Público; esta Egrégia
Corte de Contas não pode desconhecer que o assunto suscitado nos autos é extremamente complexo,
envolvendo desdobramentos não apenas sob o aspecto jurídico mas também econômico para o País.
Lamentavelmente, é grave a situação dos portos brasileiros, assim como a de nossas rodovias, tendo
em vista a falta de recursos financeiros para mantê-los em funcionamento. Tal realidade, certamente levou as
autoridades envolvidas na matéria sob enfoque a buscar soluções alternativas que pudessem minimizar esse
problema, e, conseqüentemente, aliviar os cofres da União de tais encargos.
Vale ressaltar que este Colendo Plenário, ao apreciar recentemente matérias semelhantes à contida
nesta Representação, procurou manter uma linha de análise voltada para a fiscalização da legalidade dos atos
praticados em decorrência dos acordos firmados com esteio na delegação dada pela União às Unidades da
Federação, concedida mediante convênio com fulcro na Lei ri 2 9.277/96.
Assim, além de outros casos, permito-me citar a Decisão Plenária ri 2 491/98, adotada no TC002321/97-1, que tratava de Denúncia de irregularidade envolvendo a concessão de exploração de rodovias
federais no Estado do Rio Grande do Sul, amparada em Convênio de Delegação nos termos da citada Lei
9.277/96, bem como a Decisão n 2 691/98, deste Colegiado, Ata n 2 41/98, Sessão Ordinária realizada em
07.10.98, referente ao TC-550.137/97-I (Representação da empresa ROGGIO S/A contra termos do Edital
das Concorrências Públicas Internacionais n 2 s 001 a 006/96, realizadas pelo Governo do Paraná, por
intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes, para a concessão da exploração de rodovia federal no
Estado).
Dessa forma, em cada um dos processos supracitados, o Tribunal determinou aos Órgãos envolvidos,
respectivamente a adoção de medidas que permitissem ao TCU fiscalizar os atos praticados com base na
Delegação concedida e a observância rigorosa dos termos dos Convênios de Delegação celebrados.
Por outro lado, deu entrada em meu Gabinete, em 29 de outubro último, o Aviso n 2 1129/98GM/MT, do Exm2 Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Dr. Eliseu Padilha, por intermédio do qual S. Ex 2
encaminha cópia do Parecer CONJUR/MT n 2 096/98, aprovado pelo Despacho n 2 685/98, do Consultor
Jurídico daquela Pasta, como resultado do exame determinado pelo eminente Ministro acerca do assunto em
tela.
Verifica-se, dessa maneira, que a referida autoridade ministerial, ao tomar conhecimento do assunto,
procurou trazer a esta Corte de Contas as justificativas e esclarecimentos que entendeu necessários, tornandose, conseqüentemente, dispensável a preliminar sugerida pelo autor desta Representação e, por mim registrada,
no Relatório que acompanha o presente Voto.
O Parecer sob enfoque, da lavra do Dr. Aristarte Gonçalves Leite Júnior, Coordenador Jurídico de
Assuntos Técnicos do citado Ministério, contém um histórico do problema, desde a Exposição de Motivos
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n2 35, de 06/09/95, por intermédio da qual foi submetido ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República
projeto de lei tendente a atualizar o Sistema Nacional de Viação, que, posteriormente, foi encaminhado à
Câmara dos Deputados, resultando no Projeto de Lei n 2 1.178/95, que obteve manifestação pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa nas Comissões de Trabalho; de Administração e
Serviços Públicos; de Viação e Transportes; de Constituição e Justiça e de Redação.
E mais, naquela Casa Legislativa, ao votarem o mencionado Projeto, os eminentes relatores
afirmaram que "... na maioria dos países desenvolvidos a responsabilidade pela administração e exploração
de rodovias cabe, exatamente, aos agentes (Estados e iniciativa privada) que, na propositura sob comento
tal atividade foi delegada ao Poder Executivo.
Entenderam oportuno, ainda, que o projeto fosse extensivo aos portos organizados explorados pela
União, de maneira a que se contemplasse o desejo de diversos Estados da Federação de passarem a deter
a responsabilidade sobre um setor 'cujo nível de eficiência lhes diz respeito diretamente'.
Foi também incluído em seu texto a participação dos municípios obedecendo ao princípio da
descentralização e maior participação do poder local.
Com emenda aglutinativa substitutiva foi o Projeto aprovado.
No Senado, após merecer o crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado com
alterações de redação, valendo ressaltar do Parecer n-Q 27/96, da aludida Comissão, o seguinte trecho:
'Alternativamente, a exploração e administração das rodovias e portos poderá ser realizada por
meio de concessões, caso em que deverão ser observadas as leis federais que regem as concessões e a Lei
n 2 8.630, de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos portos organizados e das instalações portuárias
(art. 4 9'

"

Os excertos acima transcritos demonstram que a matéria foi exaustivamente examinada nas duas
Casas do Congresso Nacional, levando-se em consideração as dificuldades que a União tem enfrentado, há
muito anos, para administrar suas malhas viárias e portuárias, ante a escassez de recursos financeiros,
indispensáveis à melhoria da infra-estrutura desses setores, para que os seus serviços se tornem mais eficientes
com resultados lucrativos e não deficitários.
Destaque-se também o cuidado do legislador ao regulamentar a Lei n 2 9.277/96, por intermédio do
Decreto n2 2.184, de 24.03.97, impondo limites, parâmetros e regras bem definidas, a fim de que as
autorizações da espécie não fossem feitas de forma indiscriminada e obedecessem aos interesses maiores da
Nação e da coletividade, conforme se observa no texto do art. 2 2 do citado Decreto, a saber:
"art. 2 2 Poderá ser delegada aos Municípios e aos Estados a exploração dos portos que:
I - estejam subordinados a empresas federais;
II- sejam instalações portuárias rudimentares;
111-já estejam delegadas ou concedidas a Estados e Municípios.

Com relação ao instrumento jurídico utilizado, isto é, o convênio, para se concretizar a delegação
de competência em apreço, o ilustre parecerista, além de trazer valiosos ensinamentos de renomados
administrativistas a respeito da matéria e de citar disposição legal que estimula tal descentralização (art. 11,
do DL 200/67) , ressaltou, ainda, outra justificativa que diz respeito a assegurar maior rapidez e objetividade
às decisões administrativas.
Concluindo seu Parecer, o Coordenador Jurídico de Assuntos Técnicos do Ministério dos
Transportes assim se manifestou:
"Diante de todo o exposto, temos em conclusão que:
a) a Lei n° 9.277, de 1996, se reveste de constitucionalidade e juridicidade, em face de haver
regulamentado a outorga da exploração dos portos, por meio do instituto jurídico da autorização, a que
alude o art. 21, inciso XII, alínea f', da Constituição;
b) o instrumento jurídico apropriado para possibilitar a descentralização, via autorização, do serviço
público em comento, aos Estados, Municípios e Distrito Federal é o convênio, consoante se pode observai -
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dos arts. 10 e 11 do Decreto-lei n°200/67 e art. 48 do Decreto ri' 93.872, de 1996;
a norma questionada pelo Ministério Público ante o Egrégio Tribunal de Contas da União não
inovou em relação aos preceitos insertos em seu bojo, mesmo porque apenas veio permitir a utilização
de norma constitucional (outorga de autorização) para exploração dos portos pelos entes federados;
em face da relevância da matéria e da norma jurídica sob exame, a qual inclusive vem propiciando
acentuados reflexos sociais e econômicos, em virtude da celebração de convênios de delegação com
Estados e Municípios, fato este que vem desonerando o Tesouro Nacional, e permitindo novos
investimentos públicos e privados no setor, gerando modelos mais eficientes de gestão, é de bom alvitre
que o Exmo. Senhor Ministro de Estado dos Transportes envie ao Egrégio Tribunal de Contas da União
cópia do presente parecer;
outra alternativa para resguardar o interesse público e a manutenção do texto da Lei no 9.277, de
1996, que vem facilitando o aumento da produtividade nacional, através de processos de transferência
jurisdicional e de terceirização de segmentos portuários e viários, com vistas a maior eficiência e redução
dos custos operacionais dos serviços de infra-estrutura de transportes prestados pela Administração
Pública, e atendimento satisfatório dos usuários desses serviços, seria a provocação da douta Advocacia
Geral da União para ingressar ante o Egrégio Supremo Tribunal Federal com a competente ação
declaratória de constitucionalidade da lei."
Por sua vez, o Exm 2 Sr. Ministro de Estado dos Transportes levou o assunto ao conhecimento do
21.
Senhor Presidente da República por intermédio da E.M. N 2 046196-GM/MT, de 26 de outubro de 1998,
registrando, dentre outras observações, o seguinte:
"No sentido de resguardar o interesse público, delineado no diploma legal em comento, e levando-se
em consideração que, juridicamente, não foi vislumbrado nenhum vício jurídico ou mesmo qualquer
inconstitucionalidade em relação à Lei n2 9.277/96, tomo a liberdade de propor a Vossa Excelência, em
conformidade com os arts. 4 2, inciso III, e 39 da Lei Complementar n 2 73, de 10 de fevereiro de 1993,
que o assunto seja submetido à douta apreciação da Advocacia-Geral da União, a fim de que, se
necessário, examine a possibilidade de ajuizar perante o Excelso Supremo Tribunal Federal a competente
Ação Declaratória de Constitucionalidade da referida Lei, com supedâneo no art. 103, inciso I, alínea
"a", da Constituição Federal."
Ante tudo o que foi exposto, verifica-se que todas as providências necessárias ao esclarecimento da
situação suscitada no presente processo pelo douto Ministério Público junto a esta Corte de Contas têm sido
tomadas pelos setores responsáveis.
Assim, seguindo a mesma linha de tratamento que o TCU tem adotado no exame e julgamento de
processos envolvendo matérias dessa natureza, com louvores ao ilustre Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, pelo cuidado e zelo com que conduziu o assunto consubstanciado nos autos, fruto de sua
competência e responsabilidade, entendo que o Tribunal deve acompanhar a execução do Convênio de
Delegação n 2 001/97 (firmado entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do Ministério
dos Transportes, para a Administração e a Exploração dos Portos de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e
Cachoeira do Sul), a fim de assegurar a observância rigorosa de todos os seus termos pelas partes envolvidas.
Isto posto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colendo
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em lide rinvembrn de 1998.

ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 /98-TCU- Plenário
1. Processo n2 TC-004.992/98-9
2 Classe de Assunto: (VII)- Representação
Interessado: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União
Órgãos: Ministério dos Transportes e Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: não atuou
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação com vistas a, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei n 2 8.443/92
e do art.194, inciso II, do RI/TCU, determinar ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de
Delegatário, bem como ao Ministério dos Transportes, na qualidade de Delegante, que cumpram
rigorosamente todos os termos firmados no Convênio de Delegação n 2 001 - PORTOS/97, celebrado em
27.03.97, que trata da administração e exploração dos Portos de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e
Cachoeira do Sul, concedidas ao referido Governo Estadual;
8.2. solicitar ao Ministro de Estado dos Transportes que mantenha este Tribunal informado de todas as
etapas relativas à Ação Declaratória de Constitucionalidade da Lei n 2 9.277/96, que pretende ajuizar, por
intermédio da Advocacia-Geral da União, e que submeteu à apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, pela E.M.I\1 2 046/98, de 26.10.98;
8.3. dar ciência ao Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral junto a esta Corte de Contas, do
inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n2 45/98 Plenário
-

Data da Sessão: 11/ 1111998- Ordinária
Especificação do quorum:

C11.
VALMIR C ELO
Ministro-Relator
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ANEXO IV DA ATA N° 45, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 789,
792 a 794 e 796 a 798, bem como os Acórdãos de n's 172 e 173, adotados nos processos n's 008.974/977, 003.893/98-7, 012.876/95-0, 014.620/97-9, 014.574/97-7, 007.755/97-0, 003.852/98-9, 018.885/96-9 e
100.145/96-5, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta
data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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GRUPO: II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-008.974/97-7 (Sigiloso)
NATUREZA: Administrativo.
ÓRGÃO: Tribunal de Contas da União.
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União.
0
Projeto de Resolução que "Dá nova redação ao art. 3 da
Resolução/TCU n° 74/96". Considerações acerca do recurso de
revisão e do pedido de reexame interpostos pelo Ministério Público,
do recurso interposto por responsável omisso no dever de prestar
contas, consistente na apresentação da própria prestação de contas,
da Ação Rescisória, da função meramente rescindente dos julgados,
além de outras considerações. Inexistência da função meramente
rescindente nos citados recursos. Necessidade de prolação de decisão
substitutiva, incontinenti à rescindente. Apresentação de Substitutivo
0
do Relator que "Acrescenta parágrafos ao art. 3 da Resolução/TCU
n° 74/96.". Estabelecimento de princípios a serem observados pelo
Tribunal no que concerne aos recursos interpostos pelo Ministério
Público, para fins de uniformização de procedimentos, até que seja
aprovada norma disciplinadora da matéria. Apresentação de Projeto
de Resolução que "Dispõe sobre os recursos interpostos pelo
Ministério Público junto ao TCU, acrescenta parágrafo ao art. 3° da
Resolução/TCU n° 74/96 e dá outras providências". Arquivamento
dos autos.

•

RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Resolução de autoria do ilustre Ministro Paulo Affonso Martins de
Oliveira, por meio do qual propõe alterações na Resolução/TCU n° 74/96, que criou a 10a SECEX e fixou
as suas atribuições.
Pela profundidade com que se abordou o tema, reproduzo, na íntegra, a justificação e o
inteiro teor da proposta apresentada por Sua Excelência -

"INTRODUÇÃO
A Resolução TCU n2 74/96, por meio do art. 1 2 , criou na estrutura organizacional do Tribunal de
Contas da União, a 102 Secretaria de Controle Externo. Mais adiante, o art. 3 2 estabeleceu como
'instrução dos recursos interpostos a
competência da Unidade recém-criada, tão-somente, a
deliberações proferidas pelo Tribunal, mediante Acórdão ou Decisão'.
A Resolução TCU n° 77/96, de 04.12.96, estatuiu, em seu art. 29, novo rito para a tramitação de
0
recursos no âmbito do TCU e revogou os parágrafos 10 a 3 do art. 3° da Resolução n° 74/96 (art. 61).
Dessa forma, em nível regulamentar, as atribuições da 10 2 SECEX encontram-se disciplinadas na
norma supramencionada (art. 3° da Resolução TCU n° 74/96), cujo caráter amplo e genérico deve ser
objeto de investigação mais aprofundada, no sentido de viabilizar o constante aperfeiçoamento da estrutura
organizacional do Tribunal de Contas da União.
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Ao criar a 10 2 SECEX, preocupou-se esta Corte em conceber rito procedimental que
comportasse uma espécie de duplo grau de instrução, calcado, com as devidas reservas, no principio do
duplo grau de jurisdição. Objetivou-se, primordialmente, garantir àqueles eventualmente acusados de
prática de irregularidade administrativa que suas alegações em fase de recurso pudessem ser apreciadas por
unidade técnica distinta da que atuou na fase de instrução.
Vê-se, assim, que o escopo fundamental que norteou a gênese da nova unidade técnica foi, em
verdade, a possibilidade de agregar-se ao processo uma segunda opinião técnica sobre matéria já instruída
e julgada.
À 102 SECEX foi reservado o encargo de reanalisar matérias tangenciadas por decisão do
Tribunal - e, portanto, por algum tipo de instrução originária -, e que tenham sido objeto de impugnação
pelo responsável, interessado ou pelo MP/TCU. Para tanto, deve ser dotada de estrutura concentrada para
que possa, em trabalho eminentemente interno, proferir segunda opinião sobre os pontos questionados.
Não obstante o natural prazo de maturação da nova estrutura organizacional da Secretaria-Geral
de Controle Externo, algumas alterações devem ser buscadas de pronto, no intuito de aprimorar e
racionalizar o trâmite processual dos recursos interpostos contra decisões desta Corte.
Particularmente, interessa-nos a compatibilidade que deve haver entre a natureza da atribuição
outorgada à novíssima Unidade Técnica e o amplíssimo leque de tarefas associadas à instrução de
processos.
Mais ainda, postulamos a necessidade de unificar os procedimentos subseqüentes à interposição
de recursos com efeito rescindente. Particularmente, preocupamo-nos com os processos em que o
MP/TCU, utilizando a prerrogativa inserida no art. 35 da Lei n 2 8.443/92, interpõe recurso de revisão
solicitando a reabertura de contas já julgadas. Isso porque, conforme adiante demonstraremos, não se
impôs, ainda, nesta Corte, rotina padrão de trâmite processual, sendo comum a adoção de dois ritos
procedimentais distintos. Urge, portanto, que se busque o balizamento do sistema de apreciação desta
espécie recursal.
AS DIFICULDADES OPERACIONAIS DA 10 2 SECEX
e

•

Uma análise meramente formal do objeto do recurso de revisão interposto pelo MP/TCU, em
10.
que se pede simplesmente a reabertura das contas de determinado órgão ou entidade, leva à conclusão de
que, como o pedido restringe-se à solicitação de uma nova análise das contas, a atividade da 10 2 SECEX
esgotar-se-ia com a decisão proferida pelo Tribunal, determinando ou não a rediscussão das contas.
Quaisquer outros atos processuais, posteriores ao decisum, não seriam mais de responsabilidade da 10 2
SECEX, que, em regra, não mais deveria atuar no processo.
Saliente-se que a reabertura das contas implica necessariamente um reinicio da atividade de
instrução, tarefa esta que, por suas características peculiares, poderia prejudicar a atividade principal da
102 SECEX, qual seja, a análise de recursos. Explique-se: com a reabertura dos processos de prestação de
contas, por decorrência do efeito rescindente das decisões prolatadas em sede recursal, tem-se a retomada
da atividade de instrução processual, com as atividades a ela inerentes, v. g., citação, audiência, diligência,
inspeção etc.
É inegável que esses procedimentos, principalmente os ligados a trabalhos de auditoria, exigem
dos analistas um conjunto de conhecimentos e práticas especificas, de dificil assimilação por componentes
de Secretaria vocacionada precipuamente para a instrução de recursos contra decisões ou acórdãos do
Tribunal.
Agrega-se a este primeiro impedimento dificuldade de ordem pragmática. É de todos sabida a
carência de pessoal dos órgãos que compõem a estrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo. Com
mais intensidade isso é verificado em unidade técnica recém-criada que, para compor o seu quadro,
mul_bib_ 160p \ processos do BJB \ 1998 \d2
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contou com a cessão de servidores originários das demais Secretarias. Apesar do espírito cooperativo que
norteou sua fase de implantação, aquela Unidade conta com um número reduzido de analistas (11) para a
instrução de todos os recursos interpostos perante esta Corte, a contar de 30.9.96. Além disso, eventual
aumento das atribuições da Secretaria poderá inviabilizar, na prática, a 1C0 SECEX, desviando-a da
finalidade para a qual foi concebida - a análise de peças recursais.
Reconheça-se que a ampliação do plexo de atribuições daquela Secretaria de Controle
Externo, de molde a abranger as atividades típicas das demais unidades técnicas, acarretaria dificuldades
práticas quase incontornáveis. Veja-se que a 10a SECEX, ao contrário das demais Secretarias, não tem
vinculada a si clientela específica, selecionada por requisitos de concentração geográfica ou
similitude institucional. Atende a critério de departamentalização funcional sul generis nesta Corte,
porquanto direcionada à apreciação de todas as peças recursais interpostas contra decisões dos
Colegiados.
De forma sintética, em relação às dificuldades decorrentes da realização de atividades
típicas de instrução de processos pela 10a SECEX, tem-se que:
- seria materialmente impossível, a partir dos escassos recursos humanos e materiais
disponíveis, incumbir uma unidade técnica de efetivar todos os procedimentos processuais típicos da fase
de instrução. Mesmo porque estes encargos, por suas características próprias, devem ser naturalmente
distribuídos pelas diversas unidades técnicas, departamentalizadas por critério de localização geográfica
(SECEXs regionais) e por caracteres comuns de clientela (1 1 a 92 SECEXs);
deve-se considerar a dificuldade de obtenção e manuseio de banco de dados contendo
informações a respeito de todos os órgãos e entidades que compõem a clientela do Tribunal, requisitos
básicos para a realização de audiências, citações e comunicações de diligência; e
a EP SECEX não comportaria a realização de inspeções, na forma do art. 205 do
RUTCU, para suprir omissões e lacunas, uma vez que a acentuada dispersão geográfica e a enorme
quantidade de órgãos, entidades e agentes públicos sujeitos à jurisdição do Tribunal são empecilhos
naturais à centralização da atividade de instrução em uma única unidade técnica.
TIPOLOGIA RECURSAL
Grande parte dos recursos interpostos atacam pontos específicos das decisões, pretendendo
Evidencia-se,
que o julgamento da peça recursal substitua o previamente realizado pelo órgão a quo.
nesse caso, a função substitutiva do recurso.
Recursos há, entretanto, que, em vez de colimarem um pronunciamento do órgão ad quem que
substitua o acórdão ou decisão impugnada, buscam pura e simplesmente eliminar a deliberação proferida
pelo órgão a quo. Aqui, o julgamento do recurso tem função meramente rescindente.
No âmbito jurisdicional, os recursos que ensejam julgamento com função meramente
rescindente são fundados em error in procedendo. Nessas hipóteses, o Tribunal, em respeito ao princípio
do duplo grau jurisdicional, limita-se a cassar a sentença do juízo inferior, devolvendo-lhe a causa para
novo pronunciamento.
Sem embargo de reconhecer que a classificação sugerida pode ser transplantada para o sistema
processual vigente no Tribunal de Contas da União, deve-se mencionar a existência de um tertium genus.
Trata-se de julgamento de recurso com função rescindente, que, todavia, não se funda necessariamente em
error in procedendo e que busca reabrir, em plena fase recursal, a etapa de instrução do processo.
Mencione-se, por exemplo, o recurso de revisão interposto pelo Ministério Público,
solicitando a reabertura das contas do responsável. Percebe-se que o julgamento pretendido pelo Parquet
tem função rescindente, porquanto almeja cassar a decisão definitiva do Tribunal, sem que, explicitamente,
min_bjb_160Mprocessos do BJB \ 1998 \d2
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seja pedida outra deliberação neste ou naquele sentido. Busca o recorrente, na hipótese, o reinicio da etapa
instrutória, que deverá pautar-se nos novos elementos que ensejaram a interposição do recurso de revisão
(art. 35, incisos I, II e III, da Lei n 2 8.443/92).
Com intuito semelhante ao do Recurso de Revisão solicitando a reabertura das contas,
observa-se que, por vezes, o MP/TCU tem interposto Pedido de Reexame de decisões prolatadas em
processos de fiscalização, com função meramente rescindente (conforme Processos 003.974/96-0 e
001.493/97-3, relativos à contratação de equipamentos para o Projeto SIVAM). Intenta o Parquet
especializado, na espécie, rescindir o decisum que tenha homologado ou certificado a regularidade de
procedimentos de gestores públicos. Não intenta substitui-lo por outra deliberação, mas, tão-só, reiniciar a
atividade de instrução no intuito de esclarecer atos e fatos ainda obscuros.
Da mesma forma, quando o responsável omisso no dever de prestar contas interpõe recurso
por meio da simples apresentação da prestação de contas, fica clara a função rescindente do julgamento a
ser proferido pelo Tribunal. Implícito está, entretanto, o pedido de reinicio da fase instrutória associada à
apreciação dos elementos trazidos aos autos. Neste caso, mais uma vez, o infonnalismo do procedimento
administrativo permite que o Ministro-Relator sorteado, para além de julgar o mérito do recurso, que
poderia vincular-se à mera cassação do Acórdão, conduza todos os procedimentos que permitirão ao
Tribunal formar juízo original de mérito sobre a gestão do agente público.
Cumpre enfatizar que os tipos de recursos mencionados guardam alguma semelhança, no
âmbito jurisdicional, com a ação rescisória. Isso, porque o julgamento desta modalidade de ação agrega
normalmente duas etapas distintas: o iudicium rescindens, que visa à rescisão da sentença impugnada, e o
ius rescissorium, que culmina com o rejulgamento, nos casos pertinentes, da matéria já decidida. A ação
rescisória, por constituir ação autônoma cabível nas estreitas hipóteses enumeradas no art. 485 do CPC,
possibilita também o reinicio de etapa instrutória, reabrindo às partes a possibilidade de alegar novos
fatos.
Entretanto, se estes fatos dependerem de prova, o art. 492 do CPC prevê delegação de
competência do Relator para o juiz de direito da comarca onde deva ser produzida. Explícito está o caráter
pragmático da norma legal, que reconhece a necessidade de descentralização da instrução probatória, que
tem melhores condições de ser realizada pelo juízo que está próximo dos fatos e das pessoas envolvidas.
A peculiaridade das hipóteses enunciadas - a interposição de recurso de revisão ou pedido de
25.
reexame pelo MP/TCU visando à reabertura das contas ou à reavaliação de certificação de regularidade de
procedimentos e a apresentação originária de contas na etapa recursal -, uma vez que fazem renascer
plenamente a instrução processual na própria etapa recursal, viabiliza a sugestão no sentido de que a
apreciação desses recursos seja atribuída à SECEX que, originariamente, seria incumbida de informar o
SECEX, vinculada
feito. Com isso, quedaria preservada a natural esfera de competência da 10 2
precipuamente a uma segunda intervenção nos autos.
TIPOS DE PROCEDIMENTO EXISTENTES
Conforme já assinalado, observa-se a existência de duas modalidades de rito procedimental,
26.
por ocasião da apreciação do Recurso de Revisão ou Pedido de Reexame interposto pelo MP/TCU com
função meramente rescindente:
No primeiro procedimento, o Tribunal, provocado pelo Ministro-Relator sorteado, dá
26.1
provimento ao recurso de revisão ou pedido de reexame do MP/TCU, determinando as providências
necessárias ao recomeço da instrução do processo. Nesta hipótese, esgotado o juízo recursal, deveria o
feito ser conduzido pelo Ministro-Relator que, originalmente, atuou nas contas impugnadas. De igual
forma, parece lógico supor que o fim da apreciação do recurso implica a atuação da unidade técnica
original e não da 10 2 SECEX;
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26.2 No segundo procedimento, o Ministro-Relator sorteado, antes de qualquer deliberação a respeito do
provimento da peça recursal, determina a atuação da 10 2 SECEX para instruir o recurso. Queda
instaurado formalmente o juízo recursal, que se esgota, em regra, com o provimento do recurso. Neste
caso, resultaria rescindido o Acórdão atacado e seria determinado o reinicio da instrução das contas, tendo
a frente o Ministro-Relator do decisum impugnado. Entretanto, tendo em vista os princípios da economia
processual e do formalismo moderado, que informam os processos administrativos, nada obsta que a
atividade de instrução subseqüente seja conduzida pelo mesmo Ministro-Relator sorteado para atuar no
recurso. Mesmo nesses casos, em que o juízo recursal se prolonga, defendemos a tese de que unidade
técnica original, e não a 10 2 SECEX, deve ser chamada a atuar no feito, porquanto a atividade processual
equivale a uma nova instrução original do processo, que se processaria por atos processuais como citação,
audiência, diligências etc.
Note-se que, em ambas as modalidades, o fato de o recurso estar fundamentado em erro de
27.
procedimento ou em outro supedâneo diverso não é determinante do procedimento a ser utilizado. O que
implica a aplicação dos procedimentos que aqui defendemos é a necessidade de uma nova atividade de
instrução original do processo, advinda de decisão que der provimento a recurso interposto com função
meramente rescindente, haja vista que, fundamente-se o recurso ou não em erro de procedimento, uma vez
rescindido o julgado, far-se-ão necessários todos os atos típicos de instrução original do feito.
CONCLUSÃO
No intuito de uniformizar e racionalizar a atividade processual desta Corte, entendemos que,
28.
em caso de interposição de qualquer recurso com função meramente rescindente, fundamentado ou não em
erro de procedimento, do qual resulte o reinicio da atividade de instrução, deve o Ministro-Relator
sorteado, em homenagem ao princípio da economia processual, conduzir todos os procedimentos
subseqüentes. Nessa hipótese, poderá o novo Relator sorteado solicitar a oitiva da 10 2 SECEX, que se
restringiria à análise do objeto da peça recursal da rescisão do decisum impugnado. Provido o recurso, o
mesmo Relator solicitará, aí sim, a atuação da unidade técnica em cuja clientela se inserem o órgão ou
entidade fiscalizados para que desse andamento a nova atividade de instrução.
Reputamos, portanto, desnecessária a remessa dos autos ao Relator a quo, após o provimento
29.
do recurso, tendo em vista que, materialmente, o recurso com função meramente rescindente tende a ter,
na esfera administrativa, em que predominam o formalismo moderado e a verdade material, escopo
limitadíssimo, sendo na maioria das vezes conhecido e provido. Resultaria, portanto, em afronta ao
princípio da economia processual o aumento desnecessário da complexidade do trâmite processual.
Esse é o entendimento que, a nosso ver, deve ser aplicado aos recursos que têm função
meramente rescindente. Cabe, entretanto, que se deixe aberta possibilidade para que o Tribunal, a juízo do
Ministro-Relator, atribua à 10 2 SECEX a instrução de processos em que, embora o recurso interposto
tenha função meramente rescindente, haja necessidade, pela natureza da matéria ou por outra razão que
entender pertinente, de que o feito seja analisado por unidade técnica diversa daquela que o instruiu
originalmente.
Por fim, considerando a fundamentação aqui desenvolvida, e com fulcro no art. 257 do
Regimento Interno, apresentamos Projeto de Resolução em anexo, que modifica o art. 3 2 da Resolução
TCU n2 74/96, solicitando à digna Presidência que, nos termos do art. 258 da Norma Regimental,
promova, oportunamente, o sorteio de relator para o exame da matéria.

•
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RESOLUÇÃO N 2 / - TCU
Dá nova redação ao art. 3 2 da Resolução TCU n 2 074, de 11.09.96.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e
regimentais, resolve:
Art. 1 2 O art. 3 2 da Resolução TCU n 2 074, de 11.09.96, passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Art. 3 2 Compete à 10 2 SECEX a instrução de recurso interposto a deliberações proferidas
pelo Tribunal, mediante Acórdão ou Decisão.
§ 1 2 Nos casos a seguir enumerados, o Relator sorteado para apreciação do recurso solicitará
a oitiva da 10 2 SECEX, que estará limitada à análise do cabimento da rescisão do julgado, ou,
prescindindo da atuação daquela Unidade Técnica, submeterá o feito diretamente à apreciação do
Colegiado competente para julgá-lo:
I - recurso de revisão interposto pelo MP/TCU, onde se requeira tão-somente a reabertura das
contas;

II - interposição de qualquer outro tipo de recurso com função meramente rescindente de
decisão ou de acórdão.
§r Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o mesmo Relator sorteado determinará a
retomada da instrução decorrente do provimento do recurso, que competirá à unidade técnica responsável
pela apreciação original da matéria.
§ 3 2 Os recursos interpostos por responsável omisso no dever de prestar contas, consistentes
na apresentação da própria prestação de contas, deverão ser apreciados pela unidade técnica responsável
pela apreciação original da matéria.
§ 42 O Relator poderá, em situações excepcionais, caracterizadas pela natureza da matéria ou
por outra razão que entenda pertinente, atribuir à 10 2 SECEX as atividades processuais inerentes à nova
instrução do feito, não se aplicando, nesses casos, o disposto no § 2 2 e no §3 2 .'
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em de

de 1997.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Sorteado Relator, conforme fls. 09, abriu-se prazo para a apresentação de emendas,
oportunidade em que a única emenda encaminhada ao meu Gabinete foi motivada pelo nobre autor do
Projeto de Resolução em tela, cujo teor transcrevo a seguir.

•
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'EMENDA
MODIFICATIVA
Dê-se à ementa do Projeto de Resolução a seguinte redação:
'Altera dispositivos da Resolução TCU n 2 074, de 11.09.96, e dá nova denominação à 10 2
Secretaria de Controle Externo'
Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
'Art. 1 2 O art. 1 2 da Resolução n 2 074, de 11.09.96, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1 2 É criada, na estrutura organizacional do Tribunal de Contas da União, a
Secretaria de Recursos - SECRE, como Unidade Técnica integrante da estrutura da Secretaria-Geral de
Controle Externo.'

Dê-se ao art. 2 2 a seguinte redação:
'Art.

r O 'capta' do art. 2 2 da Resolução n2 074, de 11.09.96, passa a vigorar com a seguinte

redação:
'Art.

r A Secretaria de Recursos será dirigida por Secretário, código FC-09.'

Acrescente-se o art. 3 2 com a seguinte redação:
'Art. 3 2 O art. 3 2 da Resolução TCU n2 074, de 11.09.96, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'Art. 3 2 Compete à Secretaria de Recursos a instrução de recurso interposto a
deliberações proferidas pelo Tribunal, mediante Acórdão ou Decisão.
§ P Nos casos a seguir enumerados, o Relator sorteado para apreciação do recurso
solicitará a oitiva da Secretaria de Recursos, que estará limitada à análise do cabimento da rescisão do
julgado, ou, prescindindo da atuação daquela Unidade Técnica, submeterá o feito diretamente à apreciação
do Colegiado competente para julgá-lo:
I - recurso de revisão interposto pelo MP/TCU, onde se requeira tão-somente a
reabertura das contas;
II - interposição de qualquer outro tipo de recurso com função meramente rescindente
de decisão ou de acórdão.
§ 22 Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o mesmo Relator sorteado
determinará a retomada da instrução decorrente do provimento do recurso, que competirá à unidade
técnica responsável pela apreciação original da matéria.
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§ 3 2 Os recursos interpostos por responsável omisso no dever de prestar contas,
consistentes na apresentação da própria prestação de contas, deverão ser apreciados pela unidade técnica
responsável pela apreciação original da matéria.
§ 42 O Relator poderá, em situações excepcionais, caracterizadas pela natureza da
matéria ou por outra razão que entenda pertinente, atribuir à Secretaria de Recursos as atividades
processuais inerentes à nova instrução do feito, não se aplicando, nesses casos, o disposto no § 2 2 e no §
3
Acrescente-se o art. 4 2 com a seguinte redação:
'Art. 42 O 'cape do art. 4 2 da Resolução TCU n 2 074, de 11.09.96, passa a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. 42 A presidência adotará as providências necessárias à instalação da Secretaria de
Recursos.'
Acrescente-se o art. 5 2 com a seguinte redação:
'Art. 5 2 A ementa da Resolução TCU n 2 074, de 11.09.96, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'Dispõe sobre a criação da Secretaria de Recursos.'

Acrescente-se o art. 6 2 com a seguinte redação:
'Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.'
JUSTIFICATIVA
As razões que nos levam a apresentar susomencionada emenda fundam-se na especificidade das
tarefas acometidas àquela Secretaria. Não se há de negar que sua atuação é sul generis, diferenciando-a
das demais secretarias que integram a estrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo.
Nesse sentir, e considerando que a função precípua, senão a própria razão da existência daquela
Secretaria, é a instrução dos recursos interpostos perante esta Corte, parece-nos medida de bom alvitre
e de adequação que se proceda à alteração sugerida."
É o Relatório.
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VOTO
Quanto ao aspecto técnico-jurídico da questão levantada pelo nobre autor da proposta,
entendo necessárias as seguintes considerações.
Busca o projeto de resolução disciplinar, de modo inovador, aqueles casos de recursos
2.
com função meramente rescindente que, segundo o entendimento do Ministro Paulo Afonso, seriam
principalmente os recursos de revisão interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU, nas hipóteses em
que requer tão-somente a reabertura das contas e, eventualmente, o pedido de reexame interposto também
pelo Ministério Público, em que pede apenas a rescisão do julgado, sem formular pedido de nova decisão.
Além disso, cita ainda o exemplo dos recursos interpostos por responsáveis omissos no
3.
dever de prestar contas, consistentes na apresentação da própria prestação de contas. Tudo isso, para ao
final concluir pela conveniência de serem referidos recursos analisados pela SECEX responsável pela
instrução originária.
4.

Funda-se a proposta apresentada basicamente em dois argumentos:

1° - a função meramente rescindente dos citados recursos;
2° - a instauração, em plena fase recursal, de atos típicos de instrução originária, tais
como citação, audiência, diligência e inspeção.
Portanto, o Projeto que ora se analisa, fundamentado nos argumentos supratranscritos,
5.
abarca três situações fáticas, mudando-lhes o tratamento processual, quais sejam:
A - recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU no qual pede
apenas a reabertura das contas;
B - pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU em que pede
apenas a rescisão da decisão recorrida;
C - recurso (de revisão ou de reconsideração) interposto por responsável omisso no
dever de prestar contas, consistente na apresentação da própria prestação de contas.
Analiso por partes a proposta trazida a lume, esclarecendo que inicio pela situação fática
6.
"A" (recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU no qual pede apenas a
reabertura das contas), para, na seqüência, apreciar o teor do "1° argumento" (função meramente
rescinde nte do citado recurso), tendo em vista a maior complexidade que envolve a matéria e
considerando também a aplicabilidade do exposto a seguir aos demais recursos elencados.
DO RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO PELO MPTCU COM PEDIDO DE
1.
REABERTURA DAS CONTAS
Verifica-se no Tribunal a existência dos seguintes procedimentos, quanto ao recurso de
7.
revisão interposto pelo Ministério Público em que pede a reabertura das contas:
a) o Tribunal, por proposta do Relator sorteado, sem a oitiva da unidade técnica, dá
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provimento ao recurso de revisão, permanecendo o Relator ad quem na instrução do processo;
h) o Tribunal, por proposta do Relator sorteado, após a oitiva da unidade técnica
competente, dá provimento ao recurso de revisão, permanecendo o Relator ad quem na instrução do
processo;
o Tribunal, por proposta do Relator sorteado, autoriza, sem dar provimento ao recurso,
a reabertura das contas, permanecendo o Relator ad quem na instrução do processo;
o Relator sorteado, após o Tribunal ter dado provimento ao recurso de revisão, restitui
os autos ao Gabinete do Relator a quo, sendo que este se recusa a retomar a instrução do processo, por
entender estar impedido, haja vista já ter atuado na fase de instrução originária do processo. Em razão
disso, o processo é encaminhado à Presidência, que promove novo sorteio de Relator, implicando, assim, a
atuação de um terceiro Relator para o mesmo processo, em virtude de um recurso de revisão.
Tamanha controvérsia e diversidade de procedimentos demonstram que o Tribunal carece
de uma discussão mais ampla acerca da matéria, a fim de que se adote um procedimento uniforme para
casos idênticos.
Dada a conexão e interdependência entre a tramitação a ser dispensada ao recurso de
revisão e a proposta ora em análise, aproveito a oportunidade para trazer a matéria ao debate.
Noto que a discussão em torno do tratamento a ser dispensado ao recurso de revisão,
especialmente quando interposto pelo Ministério Público, decorre da particular natureza jurídica deste
recurso, o que ensejou a robusta argumentação trazida pelo Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira,
reproduzida, na íntegra, no Relatório que antecede este Voto.
Além disso, é de se notar que aumenta a dificuldade de se estabelecer tratamento uniforme
ao referido recurso, quando consideradas as reiteradas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, citadas
pelo Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, nos autos do TC-001.802/98-4 (BTCU n° 34/98), no sentido
de que o recurso de revisão não tem natureza de recurso, mas, ao contrário, assemelha-se à ação
rescisória do processo civil e à revisão criminal do processo penal.
Ressalto, também, que complicador de ordem legal contribui para dificultar o encontro de
desenlace mais tranqüilo, qual seja, a ausência na Lei Orgânica do Tribunal de expressa previsão quanto ao
tratamento a ser dispensado ao recurso de revisão quando interposto pelo Ministério Público.
É de se observar que nesses casos o responsável passa a ter contra si, em plena fase
recursal, nova acusação, o que implica, necessariamente, a instauração do contraditório. E o art. 35 da
LOTCU, por sua vez, não previu a instauração do contraditório na fase recursal, permitindo a
constatação de verdadeira lacuna legal sobre a matéria, o que tem ensejado, por parte da Corte, a
existência de diferentes procedimentos para situações idênticas.
A solução, no meu entender, passa obrigatoriamente por uma análise da questão à luz da
Teoria Geral do Processo e da Teoria Geral dos Recursos.
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1.1.

Do provimento do recurso de revisão:

15.
de revisão.

É, portanto, de se perscrutar em qual momento deve o Tribunal dar provimento ao recurso

16.

Diz a nossa Lei Orgânica, em seu art. 35, o seguinte:

"Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito
suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do
art. 30 desta Lei e fundar-se-á:
1- em erro de cálculo nas contas;
II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a
decisão recorrida;
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção
de todo e qualquer erro ou engano apurado."
17.
Sem querer precipitar resposta açodada acerca do momento adequado para se dar
provimento ao recurso de revisão, pode-se, com serenidade, afirmar que, em tese, dá-se provimento a um
recurso quando, ultrapassado o juízo de admissibilidade, analisa-se o mérito do recurso, ou melhor, o seu
pedido. No caso sob comento, o parágrafo único do supratranscrito dispositivo legal está a indicar, em
despretensiosa análise, que o provimento do recurso de revisão somente pode ser dado na oportunidade
em que o Tribunal promover também "a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado".

a

•

1.2.

Da reabertura das contas:

Em face do exposto, quer me parecer que a dificuldade hoje encontrada para a
uniformização de procedimentos quanto ao momento em que deve ser dado provimento ao recurso e
conseqüentemente para a definição da competência e forma de atuação da 10a SECEX nasce do próprio
pedido formulado pelo Ministério Público, porquanto o pedido de reabertura das contas não tem
previsão legal, sendo resultado de criação jurisprudencial desta Corte que, diga-se, não se mostra
imprescindível, tendo em vista o efeito devolutivo insito a qualquer recurso, o que implica devolver ao
Relator ad quem o conhecimento de toda a matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum).
Releva notar que a reabertura das contas ocorre apenas no recurso de revisão, não se
verificando o mesmo no recurso de reconsideração, não obstante ser forçoso reconhecer que em ambas
peças impugnativas busca-se, dentro do prazo recursal, atacar decisão prolatada em processo de tomada
ou prestação de contas. Portanto, não haveria, em tese, razão para procedimentos distintos, eis que o
efeito devolutivo lhes é comum.
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Nesse sentido, interpreto a criação jurisprudencial da reabertura das contas como
um meio utilizado pelo Tribunal para reforçar o entendimento de que, diante da natureza do
recurso de revisão - em que o responsável passa a ter contra si nova acusação -, deve o responsável ter
os mesmos direitos e garantias que teve quando da apreciação originária do processo.
Note-se que no processo civil a interposição de recurso por uma das partes enseja a
abertura de prazo para que a outra apresente contra-razões. O mesmo ocorre com a ação rescisória,
porquanto, recebida a petição inicial, o relator determina a citação do réu "para responder aos termos da
ação" (CPC, art. 491).
É de se observar, porém, a ausência de previsão na LOTCU de abertura de prazo ao
responsável para apresentação de contra-razões, configurando, assim, lacuna legal que não se supre pela
mera interpretação da norma, requerendo, ao contrário, a aplicação do processo de integração.
Foi justamente a fim de promover a integração da norma que o Tribunal criou,
jurisprudencialmente, a figura da reabertura das contas, a fim de viabilizar o contraditório, valendo-se, para
tanto, dos instrumentos já usuais nas instruções originárias, que são as citações e audiências, em
substituição às contra razões, que não estão expressamente previstas na LOTCU. Dessa forma, sinalizou
a Corte, de forma inequívoca, no sentido de que o recurso de revisão deve observar o mesmo
procedimento adotado para a instrução originária, assegurando ao responsável os mesmos direitos e
garantias que teve quando da primeira apreciação do processo.
-

E diferente não poderia ser, porquanto não caberia prejudicar o envolvido, reduzindo-lhe
direitos e garantias, em razão de lacuna legal. Mais que isso, observo que a prestação de contas busca
analisar todos os atos de gestão do responsável. Ocorre que muitas vezes, por razões diversas, novos
questionamentos somente surgem em virtude de auditoria realizada na unidade jurisdicionada, anos após o
encerramento da gestão do responsável, o que, diante da consumação do julgamento das contas, tem
ensejado a interposição de recurso de revisão pelo Ministério Público.
Ora, é de se notar que, se mencionada auditoria tivesse sido realizada antes do julgamento
das contas, o responsável teria todos os direitos e garantias assegurados. Portanto, a atuação do Tribunal,
levantando novas indagações em desfavor do responsável, após o julgamento de suas contas, não pode ser
motivo para lhe reduzir direitos e garantias processuais.

1.3.

Do pedido do Ministério Público:

É de se observar, no entanto, que a reabertura das contas não é pedido afeto ao mérito do
recurso. Quando o Tribunal resolve reabrir as contas, ele está decidindo pela sua reapreciação de mérito
Quando, ao contrário, entende que não há motivo ou amparo legal para a reabertura das contas, esta Corte
está, na realidade, negando a possibilidade de se adentrar novamente no mérito das contas.
Nesse sentido, entendo que a reabertura das contas está inserida no juízo de
admissibilidade do recurso. Sendo admissivel o recurso, o Tribunal reabre as contas para adentrar no seu
mérito Inadmitido o recurso, o TCU não reabre as contas.
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Portanto, considerando que a reabertura das contas não é pedido de mérito e que todo
28.
recurso tem por fim a reforma da decisão recorrida - pois não faria sentido aceitar a existência de um
recurso que visa à mantença da decisão recorrida -, entendo que o recurso de revisão interposto pelo
Ministério Público em que pede, expressamente, somente a reabertura das contas, deve ser entendido
como contendo pedido implícito de reforma da decisão, caso contrário, careceria o Parquet
especializado de interesse em recorrer, requisito intrínseco de todo e qualquer recurso, seja civil, penal,
administrativo, trabalhista, tributário, etc., conforme a melhor doutrina e pacífica jurisprudência, nos
termos já exaustivamente expostos por este Relator no Voto proferido na Sessão Plenária de 13/08/97, nos
autos do TC-021.238/91-0, Decisão n° 495/97-P, Ata n° 31/97-Plenário, relativo a Pedido de Reexame
interposto pelo MPTCU em face de Decisão prolatada nos autos de Denúncia relativa a irregularidades
supostamente ocorridas na construção do Hospital Regional do Paranoá.
Engana-se quem pensa que os requisitos de admissibilidade dos recursos cabíveis contra as
29.
decisões do TCU são apenas aqueles expressamente previstos em nossa Lei Orgânica, raciocínio que
conduziria à equivocada conclusão de que não se aplicam ao TCU os princípios fundamentais que regem
toda e qualquer relação processual, independentemente de sua natureza. Note-se que tanto a Lei Orgânica
quanto o Regimento Interno limitaram-se a elencar como requisitos gerais dos recursos apenas a
legitimação e a tempestividade, nada prevendo quanto ao pedido, o que não significa que cabe qualquer
um, pois formulado pedido juridicamente impossível, por exemplo, o recurso sequer poderá ser conhecido
e, neste caso, o fundamento não será a LOTCU ou o RITCU, mas sim o Código de Processo Civil e a
doutrina.
Acentuo que me refiro ao interesse em recorrer e não à legitimação para recorrer, que
30
são figuras absolutamente distintas, conforme amplamente exposto no Voto por mim proferido naquela
oportunidade, pois a legitimação para recorrer o Ministério Público sempre a tem, mas o interesse em
recorrer é verificado no caso concreto, e, não raro, o Parquet dele carece.
Nesse sentido, reproduzo o seguinte trecho do citado Voto:
"Sobre o interesse em recorrer advertiu Moacyr Amaral Santos que 'Assim como para
propor a ação é condição que o autor tenha interesse de agir, também para recorrer será condição que o
recorrente tenha interesse de recorrer' (grifos do original, op. cit., Volume 3, p. 82).
E jurisprudência há que faz a seguinte observação: 'A legitimidade não se confunde com o
interesse. O MP pode ter legitimidade, mas não ter interesse para recorrer no caso concreto (RSTJ
I8/429)' (in: Theotônio Negrão, op. cit., p. 371).
Sobre o assunto, ainda: 'Ausente pressuposto recursal geral, qual seja, o interesse recursal,
desponta o não-conhecimento do recurso (Ac. unân. da i a Câm. do 2° TACivSP de 19.8.87, na apel.
198.670-0, rel. juiz Franklin Neiva; JTACivSP, 108/323)' (grifei, in: Paula, Alexandre de. Código de
Processo Civil Anotado. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 5' ed. 1992, Volume II, p. 1959)."
Portanto, a autorização de reabertura das contas não satisfaz a pretensão do Parquet,
porquanto este busca o reexame da matéria, como meio de atingir seu objetivo, que é a reforma da decisão
recorrida, com supedâneo em uma das três hipóteses do art. 35 da LOTCU.

•
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Outra não poderia ser a pretensão do Ministério Público, pois, não obstante reconhecer a
sua missão de fiscal da lei e de promotor da investigação da verdade real, aplicável ao processo
administrativo, não me parece plausível admitir a hipótese de o MPTCU interpor recurso de revisão
tendo por fim a mantença do Acórdão recorrido.
Não obstante, deve-se reconhecer que, em muitos casos, o pedido de reabertura das contas
decorre de mero atendimento do Ministério Público a proposta oriunda do Plenário no sentido de
encaminhar os autos, por exemplo, de Relatório de Auditoria àquele órgão especializado, a fim de que se
manifeste acerca do cabimento do recurso de revisão com vistas à reabertura das contas. Outras vezes o
processo sequer é apreciado pelo Plenário antes de ser encaminhado ao MPTCU, pois situações há em que
a própria Unidade Técnica formula tal proposta que, acolhida pelo Relator, mediante despacho, é aceita
pelo Ministério Público.
Contudo, evidentemente que se o Ministério Público diante da superveniência de
documentos novos concluir pela inexistência de indícios suficientes para alterar o julgado que se quer
atacar, qual seja, o Acórdão prolatado nos autos de Tomada ou Prestação de Contas, cumpre-lhe quedar
inerte, não interpondo o recurso de revisão. Se, por outro lado, houver dúvidas acerca da eficácia dos
documentos novos sobre a prova produzida, cabe-lhe provocar o Tribunal, a fim de que promova as
necessárias investigações e, se constatada a eficácia sobre a prova produzida, dê provimento ao recurso de
revisão, reformando o Acórdão recorrido.
Por outro lado, não merecem prosperar alegações no sentido de que ao Ministério Público,
na qualidade de custos legis, é dado o direito de interpor qualquer recurso em prol da verdade real,
independentemente de pedido especifico, visto não ser o princípio da verdade real incompatível com as
demais normas e princípios processuais aplicáveis ao juízo de admissibilidade dos recursos. O que não se
mostra plausível é o Ministério Público, assim como qualquer recorrente, mover toda a máquina
administrativa do TCU, em nome da verdade real, tendo por fim a mantença da decisão recorrida.
Longe de querer pautar-me em mera interpretação literal de dispositivo de lei, mas
usando-a como um argumento adicional, ressalto que mais uma vez o legislador ordinário foi atento aos
princípios do direito adjetivo, ao dispor no parágrafo único do multicitado art. 35 da LOTCU que "A
decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano
apurado", o que permite concluir pela necessidade de o recurso de revisão do Ministério Público
conter pedido de reforma da decisão recorrida, pois foi essa a premissa adotada pelo citado dispositivo
legal.
Inapropriadas à espécie, também, as alegações tendentes a advogar que, se ao Ministério
Público se exige pedido específico de reforma da decisão recorrida, não se aceitando apenas o pedido de
reabertura das contas, para fins de apuração dos fatos, deveria então o Parquet já ter convicção formada e
já estarem comprovados nos autos, antes da interposição do recurso de revisão - e, portanto, antes de
concluída a apuração dos fatos na fase recursal -,o "erro de cálculo nas contas" (art. 35, I, LOTCU), a
'falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida" (art. 35,
II, LOTCU), ou a eficácia dos documentos novos sobre a prova produzida (art. 35, III, LOTCU), o que
se traduziria em exigência absurda e impossível de ser atendida, pois um dos objetivos do Ministério
Público é justamente a apuração dos fatos novos, a fim de fundamentar a pretendida reforma do Decisum.
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Classifiquei de inapropriada a alegação apresentada no parágrafo anterior ancorado em
lição do ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira, que ao analisar o juizo de admissibilidade do
recurso especial ao STJ com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal - que prevê ser
admissivel referido recurso quando houver contrariedade a lei federal, plenamente aplicável, por
analogia, ao caso em tela -, esclareceu que não é preciso comprovar na peça recursal a contrariedade a lei
federal, basta, portanto, alegá-la, pois, caso contrário, o juízo de admissibilidade seria o próprio mérito do
recurso, o que poderia ensejar a situação de o STJ, após adentrar no mérito do recurso e concluir pela
inexistência da alegada contrariedade, prolatar decisão no sentido de não conhecer do recurso, situação
esta que retrata profundo contra-senso, pois, obviamente, ao analisar o mérito do recurso o juízo ad quem
precisou dele conhecer (in: "Que significa 'não conhecer' de um recurso ?" . Revista de Jurisprudência.
Doutrina. RJ 224. Jun196).
Portanto, não é de se exigir que o Ministério Público, tenha no momento da interposição
do recurso elementos de prova suficientes para, por exemplo, demonstrar a eficácia dos documentos novos
sobre a prova produzida, bastando a alegação nesse sentido - obviamente fundada em elementos que
apresentem razoável conexão com a prova produzida e potencial capacidade de eficácia sobre a
mesma -, até mesmo porque a apuração acerca da "eficácia dos documentos novos sobre a prova
produzida" será feita pelo TCU, o que, em regra, requer, nos casos, por exemplo, de Relatório de
Auditoria abrangendo fatos ocorridos em gestões passadas cujas contas já foram julgadas, que o
responsável seja citado ou ouvido em audiência a fim de que apresente sua defesa.
Desse modo, o recurso de revisão quando interposto pelo Ministério Público contendo
pedido explícito apenas de reabertura das contas deve ser entendido como contendo também pedido
implícito de reforma da decisão recorrida, pois não cabe conhecer de recurso que visa à mantença da
decisão recorrida.
Ressalte-se que o pedido implícito seria certo (pedido de reforma da decisão recorrida)
42.
mas não totalmente determinado, ante as três hipóteses previstas na Lei Orgânica (irregularidade,
regularidade com ressalva e regularidade). Assim, no caso de contas julgadas irregulares, havendo a
interposição de recurso pelo MPTCU com pedido explícito apenas de reabertura das contas, o Relator, a
fim de evitar o não conhecimento do recurso por falta de interesse em recorrer, poderia conhecer do
recurso, admitindo a existência de pedido implícito de reforma, mas, neste caso, ante a ausência de
especificação do Parquet acerca de qual das duas decisões possíveis - regularidade ou regularidade com
ressalva - é a pretendida, caberia o entendimento no sentido de que qualquer delas satisfaz a sua
pretensão, tendo em vista que ambas afastam das contas a pecha de irregulares.
Outra seria a situação se a decisão recorrida ostentasse a regularidade com ressalva, pois
neste caso haveria facilmente de se depreender da argumentação trazida juntamente com o recurso qual a
decisão pretendida pelo Ministério Público.
De qualquer forma, parece-me que, em regra, o pedido implícito poderia ser facilmente
identificado, após a análise dos elementos que fundamentaram o recurso, não deixando transparecer
dificuldade intransponível pelo Relator, para fins de conhecimento do recurso interposto pelo MF'TCU.
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Não obstante o exposto acerca do pedido implícito, obviamente que melhor seria se os
recursos interpostos pelo Ministério Público contivessem pedido explícito, inquestionavelmente certo e
determinado.
Aliás, como exemplo, cito recurso de revisão interposto pelo Ministério Público, com
fundamento no art. 35, inciso III, da LOTCU, nos autos do TC-250.861/95-0, que trata da Prestação de
Contas do Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado da Bahia. Referido recurso foi motivado
por documentos novos levantados pela SECEX/BA em procedimento de auditoria levado a efeito nos
autos do TC-250.859/95-4. Diante disso, o Parquet, representado pelo Procurador-Geral Walton Alencar
Rodrigues, interpôs recurso de revisão no qual formulou o seguinte pedido:
"Requer o Ministério Público o provimento do recurso, para que as prestações de
contas, julgadas regulares com ressalvas, relativas aos exercícios de 1992 e 1994 sejam reapreciadas e,
caso confirmada, mediante a audiência dos responsáveis, a prática de pagamento irregular, já objeto
de determinação deste TCU, sejam julgadas irregulares, com aplicação de multa ao gestor prevista no
art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e desconto dos valores pagos indevidamente. Reitera, também,
nesta hipótese, o encaminhamento de peças ao Ministério Público Federal, para as providências
devidas." (fls. 03 do vol. I do TC-250.861/95-0).
Ressalto que, confirmando a prescindibilidade do pedido de reabertura das contas, ante
o efeito devolutivo dos recursos, o Ministério Público, neste caso, não formulou referido pedido. Ao
contrário, pediu que, confirmados os fatos, seja a decisão recorrida reformada.
Neste caso, diferentemente do que ocorre hoje, o Relator poderá conhecer do recurso por
despacho, a exemplo do que ocorre com os demais recursos, e somente dará provimento quando de seu
julgamento de mérito, que é o pedido de reforma da decisão recorrida. Não haverá a necessidade de o
Tribunal proferir uma decisão preliminar de reabertura das contas.
2.

DA FUNÇÃO MERAMENTE RESCINDENTE

Quanto à função meramente rescindente do julgado que aprecia o pedido de reabertura das
contas, entende o ilustre Ministro que, com o provimento do recurso, estaria concluída a atuação da 10'
SECEX e também do Relator do recurso, devendo os autos serem encaminhados ao Relator a quo, o que,
de regra, somente não ocorre em virtude dos princípios da economia processual e do formalismo
moderado, que permitem ao próprio Relator do recurso permanecer no feito até a prolação da nova
decisão.
Com efeito, é de se reconhecer que ao se dar provimento a um recurso exaure-se a
jurisdição do juízo ad quem, pois consumada está a fase recursa1 ante o acolhimento ou rejeição do pedido
formulado pelo recorrente. Até aqui concordo com a tese apresentada, porquanto se traduz em límpido
retrato dos princípios curiais de direito.
No entanto, o exposto até aqui permite concluir, concessa venia do nobre Ministro Paulo
Affonso Martins de Oliveira, que o julgamento do recurso de revisão interposto pelo Ministério
Público com pedido explicito apenas de reabertura das contas não tem funcão meramente
rescindente, a uma, porque a decisão preliminar que dá provimento a recurso de revisão cujo pedido é
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simplesmente a reabertura das contas é dispensável, ante o efeito devolutivo do referido recurso; a duas,
porque o teor do texto inserto no parágrafo único do art. 35 da LOTCU é claro quanto à necessidade de
que se profira decisão substitutiva da decisão recorrida, quando do provimento do recurso, o que implica,
necessariamente, a existência de uma única decisão, contendo tanto o iudicium rescindens quanto o
iudicium rescissorium, não devendo, desse modo, prosperar a tese defendida pelo ilustre Ministro, no
sentido de que o iudicium rescindens é preponderante no recurso de revisão.
Além disso, é de se notar que, conforme expresso no caput do art. 35 do diploma legal em
tela, o recurso de revisão não tem efeito suspensivo, o que implica a intangibilidade da decisão recorrida
até que o recurso seja provido. E um recurso somente é provido diante da existência de um pedido de
mérito, que, conforme já exposto, não é o caso do pedido de reabertura das contas. Ora, como, então,
falar de função meramente rescindente de decisão que, por força de lei, não pode ter a sua eficácia
suspensa pela interposição de recurso de revisão, devendo, portanto, produzir regularmente os seus
efeitos até que outra a substitua ?
Sem embargo do exposto, perfilho o posicionamento do nobre autor da proposta, quando
afirma que "No âmbito jurisdicional, os recursos que ensejam julgamento com função meramente
rescindente são fundados em error in procedendo". E não poderia ser de outra forma, pois quando se trata
de error in iudicando requer-se a reforma da decisão atacada por meio de uma decisão substitutiva,
diferentemente do error in procedendo, que enseja a cassação da decisão recorrida e não a sua reforma.
Não vejo, todavia, motivos para encarar o processo administrativo diferentemente do
judicial quanto a este aspecto. Aliás, não se trata de peculiaridade dos processos que correm no Poder
Judiciário. Trata-se de procedimento natural que deve variar de acordo com a natureza do erro. Assim, se
o erro é processual, a decisão da instância superior não irá discutir o mérito da decisão recorrida. Irá, sim,
cassar a decisão inquinada, tendo em vista o vício processual que a nulifica, a fim de que seja observada a
correção dos atos processuais. Contudo, não havendo error in procedendo, tem-se por válida a decisão
recorrida, o que permite ao órgão revisor discutir o seu mérito para, concordando, mantê-la ou,
discordando, reformá-la.
Ou seja, uma decisão pode ser questionada em grau de recurso quanto a dois aspectos: a)
quanto à validade; e b) quanto à justiça.
Questiona-se uma decisão quanto à validade, quando há error in procedendo. Neste caso,
provido o recurso, a decisão a ser prolatada no juízo revisional será para cassar a decisão recorrida, e
teremos o que se convencionou chamar de iudicium rescindens ou função meramente rescindente,
conforme alegado pelo Ministro Paulo Affonso.
Por outro lado, questiona-se uma decisão quanto a sua justiça, quando há error in
iudicando. Neste caso, o provimento do recurso enseja a prolação de decisão que irá reformar a decisão
recorrida, motivo pelo qual se diz que a decisão reformadora contém tanto o iudicium rescindens
(rescisão do julgado atacado) como o iudkium rescissorium (rejulgamento da causa).
Diante disso, força é convir, mais uma vez, a impossibilidade de se aceitar a tese da função
meramente rescindente da decisão prolatada nos autos de recurso de revisão interposto pelo Ministério
Público em que pede tão-somente a reabertura das contas, pois, neste caso, não se trata de error in
min_bjb_160p \processos do BID \ 1998 \ d2
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procedendo e, por isso mesmo, não se intenta cassar o Acórdão recorrido. A pretensão do MPTCU é a
prolação de novo Acórdão, reformador do recorrido, o que requer decisão substitutiva. Seria um contrasenso entender a decisão que reabre as contas como uma decisão que cassa o Acórdão recorrido. Mais
que isso, seria admitir o ilegal, pois, não havendo error in procedendo como, por exemplo, citação
nula -, o Acórdão recorrido deve, por força de lei, produzir seus regulares efeitos até que outro o
substitua, eis que o art. 35 é taxativo ao estabelecer que o recurso de revisão não tem efeito suspensivo.
-

a

É de se notar que, nos casos de error in procedendo, sequer é preciso recurso que
fundamente o pedido de declaração de nulidade da decisão, bastando, para tanto, simples petição nos
autos, pois, em se tratando de nulidade absoluta, é competente o próprio Relator para declará-la de
oficio. No TCU, não raro se verifica a ocorrência de citação nula, o que implica a nulidade de todos os
demais atos subseqüentes (CPC, art. 248), inclusive a nulidade do próprio Acórdão. Nesses casos,
diferentemente do recurso de revisão comentado acima, o Acórdão será cassado, a citação será renovada,
se necessário, e novo Acórdão será, posteriormente, prolatado. Ou seja, todos os atos a partir da citação
serão renovados, com a mesma finalidade, qual seja, julgar as contas.
Vê-se, assim, claramente, a distinção de procedimentos entre o recurso de revisão sob
comento e o caso de error in procedendo: no primeiro, a decisão a ser prolatada é necessariamente
substitutiva; no segundo, a decisão terá função meramente rescindente, pois significa que a decisão atacada
contém vício que a torna inválida e, por isso, merece ser cassada.
Feitas essas considerações, não vejo como aceitar a tese da função meramente rescindente
da decisão que reabre as contas. No entanto, é de se ressaltar também que, nestes casos, o responsável
sequer foi citado. Haveria flagrante afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa caso se admitisse que referida decisão pode rescindir o Acórdão que julgou as contas do
responsável. Ocorreria também grave ofensa ao devido processo legal e à autoridade da coisa julgada,
porquanto uma decisão válida e eficaz do TCU estaria sendo rescindida sem que fosse apontado
claramente o error in procedendo que a tenha tornado inválida.
Note-se que o Tribunal ao decidir pela reabertura das contas tem diante de si uma mera
suspeita de que os fatos trazidos pelo Ministério Público, normalmente decorrentes de auditorias
realizadas pelo Tribunal, têm eficácia sobre a prova produzida. Não encontro respaldo constitucional para
que o Tribunal, com base em suspeita e sem que o responsável tenha sido ouvido nos autos do
recurso, possa, desde logo, tornar insubsistente o Acórdão que julgou as contas do responsável.
Repito que o Acórdão que julgou as contas do responsável somente pode ser rescindido
por outro devidamente fundamentado em error in procedendo ou error in iudicando, e, neste último caso,
após a instauração do contraditório.
Também por essas considerações, volto a afirmar que a decisão que reabre as contas é
meramente preliminar e insere-se no juízo de admissibilidade do recurso, não ferindo a intangibilidade do
Acórdão recorrido, pelo que não há que se falar em função meramente rescindente desta decisão.

•
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2.1.

Da analogia com a Ação Rescisória:

Sugere o Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira haver certa semelhança entre o
recurso de revisão interposto pelo Ministério Público em que pede tão-somente a reabertura das contas e a
Ação Rescisória, pois em ambos o julgamento contempla duas etapas: o iudicium rescindens (a rescisão
do julgado atacado) e o iudicium rescissorium (o rejulgamento da causa).
Acrescento à observação do ilustre Ministro a semelhança existente entre duas das três
hipóteses de cabimento do recurso de revisão (incisos II e III do art. 35 da LOTCU) e os incisos VI e VII
do art. 485 do CPC, in verbis:
"Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
VI- se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja
provada na própria ação rescisória;
VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou
de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável:"

Note-se que as supratranscritas hipóteses, previstas no citado dispositivo do CPC, não
dizem respeito a error in procedendo, o que afasta de plano falar-se em julgamento com função
meramente rescindente, pois, procedida a rescisão do julgado, requer-se que outra decisão (de natureza
substitutiva) seja proferida, sem solução de continuidade.
Digo sem solução de continuidade porque na Ação Rescisória - a exemplo do que ocorre
com o recurso de revisão - o órgão ad quem ao rescindir a decisão inquinada já prolata, na mesma
oportunidade, a decisão substitutiva, fazendo assim com que ao iudicium rescindens se suceda,
incontinenti, o iudicium rescissorium, obviamente que todos dois proferidos por órgão diverso
daquele que prolatou a decisão atacada. E não poderia ser de outra forma, pois, se a decisão atacada
não contém error in procedendo, somente poderá ser rescindida após a comprovação dos fundamentos
alegados, seja na Rescisória, seja no recurso de revisão, para que outra a substitua, imediatamente, tendo
em vista que as duas modalidades de recurso não têm efeito suspensivo.
Quanto à competência para a apreciação tanto do iudicium rescindens quanto do iudicium
rescissorium, ressalto que compete ao grau jurisdicional hierarquicamente superior àquele que proferiu a
decisão atacada o processamento - que inclui atos de instrução - e julgamento da Ação Rescisória,
contemplando ai os dois juizos (rescindens e recissorium). Registre-se, portanto, que, exceto na hipótese
de o juizo prolator da sentença inquinada ser absolutamente incompetente, a apreciação dos dois juízos
compete ao mesmo órgão, que será aquele que seria competente para a apreciação de um recurso contra a
decisão atacada na Ação Rescisória.
Do mesmo modo, pode-se dizer em relação ao recurso de revisão. O Relator sorteado é
o competente para a apreciação tanto do iudicium rescindens como do iudicium rescissorium. Inaplicável
à espécie o procedimento adotado para os recursos fundados em error in procedendo.

•
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Por fim, quanto ao pedido a ser formulado na Ação Rescisória, é de se observar que, a
teor do art. 488, inciso I, do CPC, deve o autor "cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo
julgamento da causa", vale dizer, "Sob pena de inépcia da petição inicial da ação rescisória, o autor
deve cumular os dois juízos no pedido deduzido na vestibular. O pedido de rescisão (iudicium
rescindens) é sempre obrigatório e imprescindível; o pedido de rejulgamento da lide (iudicium
rescissorium) pode ou não ter pertinência, dependendo do caso concreto. Quando o fundamento da
rescisória for, por exemplo, ofensa à coisa julgada anterior (CPC 485 IV), não há juízo rescisório
porque a lide já fora anteriormente julgada, sendo desnecessário e indevido pedir-se seu rejulgamento.
Os dois pedidos devem vir expressos na petição inicial, não se admitindo pedido implícito (Barbosa
Moreira, Coment., 103, 161)" (in: Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo.
Editora Revista dos Tribunais. 3 ed. 1997, p. 706 - grifei).
a

Assim, a expressão "se for o caso", constante do citado dispositivo, atende àqueles casos
em que se mostra impossível decisão substitutiva, como, por exemplo, quando se alega na Rescisória que
a decisão que se pretende rescindir ofende decisão anterior transitada em julgado. Obviamente que só cabe
a rescisão do decisum atacado, sem que nenhuma outra a substitua, sob pena de se perpetuar a ofensa à
coisa julgada.
Quanto à necessidade de os dois pedidos de julgamento virem expressos na inicial, é de se
reconhecer a divergência existente a respeito, prevalecendo, no entanto, a aceitabilidade do pedido
implícito, conforme o seguinte Acórdão:
"Em ação rescisória, o pedido de cumulação dos Juízos rescindens - da rescisão da
sentença - e rescissorium - de novo julgamento - é implícito: decorre da lei e da própria natureza das
coisas, porque, se foi rescindida uma decisão, outra deve substituí-la, para que não se omita a
(Ac. unân.
prestacão iurisdicional. Desnecessário, portanto, ser formulado pedido expresso na inicial
0
do 4 GR. De Câms. Do 2° TACivSP de 2.5.89, na AR 233.873-4, rel. juiz Bons Kauffmann; RT,
646/I37)" (in: Paula, Alexandre de. Código de Processo Civil Anotado. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 5' ed. 1992, p. 1.898 - grifei).
No que concerne ao recurso de revisão em que o MPTCU pede tão-somente a reabertura
das contas - a exemplo do que ocorre com a Ação Rescisória -, pode-se admitir a existência do pedido
implícito, decorrente da própria lei (LOTCU, art. 35, parágrafo único), a fim de se evitar o não
conhecimento do recurso por falta de interesse processual (interesse em recorrer) do Ministério Público,
conforme já exposto nos parágrafos 33/36 deste Voto.
Depreende-se disso nenhuma semelhança haver entre a Ação Rescisória proposta com
função meramente rescindente e o recurso de revisão, pois este requer decisão substitutiva, portanto,
requer o iudicium rescindens e, também, o iudicium rescissoriurn, visto que somente a reabertura das
contas nada resolve. As semelhanças existentes dizem respeito às hipóteses supratranscritas de cabimento
da Ação Rescisória, previstas nos incisos VI e VII do art. 485 do CPC, em relação aos incisos II e III do
art. 35 da LOTCU, eis que, em todos esses casos, requerem-se o iudicium rescindens e o iudicium
rescissorium, sem solução de continuidade.
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DA INSTAURAÇÃO, EM PLENA FASE RECURSAL, DE ATOS TÍPICOS DE
3.
INSTRUÇÃO ORIGINÁRIA, TAIS COMO CITAÇÃO, AUDIÊNCIA, DILIGÊNCIA E
INSPEÇÃO
Mencionei no início deste Voto que o Projeto de Resolução apresentado tomou por base
dois argumentos principais. O primeiro diz respeito à suposta função meramente rescindente dos recursos
sob comento, assunto que acabei de abordar e sobre o qual manifestei minha discordância. O segundo
refere-se à instauração, em plena fase recursal, de atos típicos de instrução original, tais como citação,
audiência, diligência e inspeção, matéria que merece as seguintes considerações.
a

Entende o ilustre Ministro inadequada à 10 SECEX a realização de referidos atos de
instrução original, tendo em vista "a natural esfera de competência da 10° SECEX, vinculada
preczpuamente a uma segunda intervenção nos autos" (parágrafo 26 do Relatório).
É de se notar, entretanto, que uma citação realizada pela 10' SECEX, na fase recursal, em
razão da interposição de um dos recursos aqui discutidos, sem dúvida que reflete uma segunda
"intervenção nos autos", pois a primeira realizada pela SECEX de origem foi válida, tendo em vista a
inexistência de error in procedendo.
Elenca ainda o nobre Ministro algumas outras dificuldades que a 10' SECEX encontraria
para a realização de atividades típicas de instrução de processos, conforme transcrito no parágrafo 15 do
Relatório, as quais passo a analisar.
Quanto ao primeiro item (impossibilidade material de praticar tais atos em face da
escassez de recursos humanos e materiais), entendo que a dificuldade alegada não mais persiste, em
virtude da criação da 3' Divisão Técnica, por meio da Portaria da Presidência n° 596, de 12/12/97,
publicada no BTCU n° 74, p. 2978.
Além disso, é de se notar que, conforme consta do "Relatório de Atividades da 10'
SECEX - 1° ano de existência", de janeiro a outubro de 1997 o Tribunal julgou 363 recursos. Destes, 109
foram recursos de revisão. Supondo, de forma otimista, que 30% destes recursos de revisão são
interpostos pelo Ministério Público, pedindo a reabertura das contas e que mais 30% são interpostos por
responsáveis omissos no dever de prestar contas, nas hipóteses em que o recurso consiste na apresentação
da própria prestação de contas, teríamos, ao longo de 10 meses, um total aproximado de 65 recursos que
exigiriam a prática de atos de instrução originária, o que representa 6,5 recursos por mês, número que me
parece plenamente possível de se cumprir, especialmente se considerarmos, além da criação da 3' Divisão
Técnica, o fato de que a média de recursos que saíram da 10' SECEX no mesmo período foi de 48 por
mês (anexo IV do citado Relatório de Atividades).
No cálculo hipotético apresentado acima não foram considerados os pedidos de reexame
interpostos pelo Ministério Público em que pede explicitamente apenas a rescisão do julgado por se tratar
de recurso extremamente raro, contando com pouquíssimos casos na jurisprudência desta Corte.
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No que concerne ao segundo item ("dificuldade de obtenção e manuseio de banco de
dados contendo informações a respeito de todos os órgãos e entidades que compõem a clientela do
Tribunal, requisitos básicos para a realização de audiências, citações e comunicações de diligências"),
entendo que o argumento utilizado não procede, tendo em vista que, por se tratar de recursos, todas as
informações necessárias à realização de audiências, citações e comunicações de diligências já constam dos
próprios autos, eis que as mesmas já foram realizadas, pelo menos uma vez, quando da instrução originária
do processo. E, ainda que não constassem, o sistema de informações via rede de computadores do
Tribunal é, hoje, fonte suficiente para a obtenção das referidas informações que facilmente poderão ali ser
colhidas pelo Serviço de Administração (S.A.) daquela Secretaria com a colaboração do Serviço de
Administração da SECEX de origem. Além disso, caso se mostre necessário, poderá o Relator, diante de
real necessidade, com fundamento no art. 11 da LOTCU, determinar que referidas comunicações sejam
efetuadas pela SECEX de origem.
Quanto ao terceiro e último item (impossibilidade de realização de inspeções pela 10°
SECEX, dada a acentuada dispersão geográfica e a enorme quantidade de órgãos, entidades e agentes
públicos sujeitos à jurisdição do Tribunal, empecilhos naturais à centralização da atividade de instrução
em uma única unidade técnica), compreendo a dificuldade alegada, mas lembro que a necessidade de
realização de inspeção em plena fase recursal é pouco freqüente e quando verificada poderá, a juízo do
Relator, ser atendida com a colaboração da SECEX de origem.
Assim, lembrando novamente a comparação sugerida com a Ação Rescisória, é de se notar
que, nos termos dos arts. 491 e 492, somente nos casos em que há a necessidade de produção de provas o
Relator delegará a competência ao juiz de primeiro grau. No TCU, parece-me que tal situação somente
poderia se assemelhar com a realização de inspeção, nunca com os demais atos de instrução, que devem,
em regra, permanecer na 10' SECEX.
Afirmo isso porque, em se tratando de comunicações feitas pelo correio, não vejo
justificativas para os autos de um recurso serem encaminhados de Brasília para uma SECEX regional a fim
de que a mesma coloque o Oficio do Tribunal no correio, já que de Brasília o mesmo pode ser feito,
economizando, inclusive, as viagens de ida dos autos de Brasília para a regional e as de retorno.
Considerando, no entanto, outras hipóteses que fogem à regra e que podem representar
dificuldades para que a 10' SECEX realize tais atos, entendo que o Relator, diante de proposta
devidamente fundamentada da 10' SECEX, pode autorizar que a SECEX responsável pela instrução
originária do processo os pratique.
4.

DO PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Alega o Ministro a existência de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público
em face de decisões prolatadas em processos de fiscalização, com função meramente rescindente, pois
busca o Parquet apenas a cassação da decisão recorrida que certificou a regularidade de determinado
procedimento, sem intentar substitui-la por outra (cf Relatório que antecede este Voto).
Pelos mesmos motivos expostos quanto ao recurso de revisão, permito-me discordar de
Sua Excelência, porquanto não se trata, também neste caso, de error in procedendo, mas sim da
superveniência de fatos novos, o que, conforme já afirmado, requer decisão substitutiva que se manifeste
acerca dos fatos novos.
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Registre-se, ainda, que na hipótese de recurso aqui considerada o Relator não encontraria
90.
nenhuma dificuldade para identificar o pedido implícito de reforma da decisão recorrida, caso ausente o
explícito, eis que nos processos de fiscalização há somente duas opções: a regularidade ou a
irregularidade dos procedimentos adotados.
DO RECURSO INTERPOSTO POR RESPONSÁVEL OMISSO NO DEVER DE
5.
PRESTAR CONTAS, CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DA PRÓPRIA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Quanto ao recurso interposto por responsável omisso no dever de prestar contas,
91.
consistente na apresentação da própria prestação de contas, não vejo motivos que justifiquem a sua
descaracterização como recurso.
É certo que o julgamento pela irregularidade das contas, nos casos de omissão em sua
92.
apresentação, decorre de presunção juris tantum, ex vi do art. 16, III, a, da Lei Orgânica. Mas certo é
também que julgadas irregulares as contas, a prova em contrário capaz de descaracterizar referida
presunção somente é cabível de ser produzida pela via recursal.
Lembre-se de que a SECEX de origem já atuou no processo, ainda que tenha sido em face
93.
de uma presunção juris tantum.
Não vejo, também, vantagens de ordem prática quanto à proposta ora apresentada para
94.
esses tipos de recursos. Ao contrário, poderia ensejar eventuais polêmicas, plenamente evitáveis,
mantendo-se todos os recursos sob a responsabilidade da 10a SECEX.
Entendo que, caso seja necessária a realização de inspeção, o Relator pode, diante de real
95.
necessidade, usando dos poderes que a Lei e o Regimento lhe conferem (LOTCU, art. 11, e RITCU, art.
140), determinar que a mesma se realize por intermédio da SECEX local.

6.

DO ASPECTO TÉCNICO-JURÍDICO DA PROPOSTA: Conclusão.

96.

De todo o exposto até aqui é de se concluir que:

1. quanto ao recurso de revisão interposto pelo Ministério Público em que pede
explicitamente tão-apenas a reabertura das contas:
1.1. nos termos do art. 35, e seus incisos, da Lei n° 8.443/92, não se funda em error in
procedendo, motivo pelo qual não há que se falar em cassação da decisão recorrida nem em função
meramente rescindente da decisão que aprecia pedido de reabertura das contas;
1.2. a figura da reabertura das contas é construção jurisprudencial, sem previsão legal, e
facultativa, por não ser necessária, ante o efeito devolutivo ínsito ao recurso de revisão;
1.3. em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 35 da Lei Orgânica, pode-se
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entender referido recurso de revisão como acompanhado de pedido implícito de reforma da decisão
atacada, caso contrário o Tribunal dele não deveria conhecer, por falta de interesse em recorrer do
MPTCU;
1.4. o provimento deve ser dado em relação ao pedido de mérito - que é a reforma da
decisão recorrida - e não em relação ao pedido de meio - que é a reabertura das contas -, pois o
provimento ou o não-provimento de um recurso é a providência última a ser tomada pelo órgão ad quem,
eis que com este ato exaure a sua jurisdição recursal;
1.5. o Relator sorteado pode, seguindo alguns precedentes da Casa, incluir o processo em
pauta e submetê-lo à apreciação Colegiada, para fins de apreciação quanto ao juízo de admissibilidade do
recurso e, se for o caso, citação ou audiência do responsável ou, em homenagem ao princípio da economia
processual e em observância à técnica processual, dispensar referida apreciação Colegiada - porque
desnecessária, liberando assim a pauta para assuntos mais relevantes -e mandar citar ou ouvir em
audiência o responsável para, posteriormente, após o pronunciamento da 10a SECEX e do Ministério
Público, submeter o feito ao Plenário, com proposta acerca do juízo de admissibilidade bem como do
provimento ou não-provimento do recurso, que correspondem, respectivamente, à reforma ou à mantença
da decisão recorrida;
1.6. dessa forma, é correto afirmar que o pedido de reabertura das contas se insere na
esfera do juízo de admissibilidade do recurso de revisão. Reabrir as contas significa passar à análise do
mérito, promovendo-se a citação ou a audiência do responsável. Negar a reabertura significa não conhecer
do recurso. Portanto, a exemplo do que ocorre com os demais recursos desta Casa, referido juízo de
admissibilidade pode ser feito pelo próprio Relator, dispensando-se a inclusão do processo em pauta nesta
fase;
1.7. assim, a 10' SECEX deve atuar não apenas quanto ao juízo de admissibilidade mas
também quanto à análise de mérito do recurso, procedimento, aliás, que em nada difere dos demais
recursos, não se justificando a inovação pretendida. Além disso, as hipóteses de cabimento do recurso de
revisão exigem a atuação de agente diverso daquele que já atuou nos autos, pois, especialmente no caso de
"superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida", deve-se avaliar se de fato
os documentos novos têm eficácia sobre a prova produzida, o que não permite que referida avaliação seja
procedida por quem já se manifestou anteriormente sobre a prova produzida;
1.8. pelos mesmos fundamentos do subitem anterior, o Relator do recurso de revisão deve
atuar no processo até o julgamento do Tribunal que decidir sobre a reforma ou não do Acórdão recorrido
(o que corresponde ao mérito do recurso), pois, conforme demonstrado, não é a hipótese de recurso que
enseje decisão com funçã o meramente rescindente, mas sim substitutiva.
2. quanto a pedido de reexame interposto pelo Ministério Público em face de decisão
prolatada em processo de fiscalização, o tratamento a ser dado é idêntico ao sugerido para o recurso de
que cuida o item anterior, pois, também aqui, não se trata de recurso que enseje decisão com função
meramente rescindente, porquanto não se fundou em error in procedendo, mas sim em fatos novos que
poderão ensejar a reforma da decisão recorrida e não a cassação.
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quanto ao recurso interposto por responsável omisso no dever de prestar contas,
consistente na apresentação da própria prestação de contas, deve a 108 SECEX permanecer com a
instrução do recurso, pois, ainda que de forma sumária, a SECEX de origem já atuou no processo e, além
disso, não se mostra conveniente, sob a ótica da praticidade, criar tal exceção à regra.
quanto a "qualquer outro tipo de recurso com função meramente rescindente de
decisão ou de acórdão", conforme redação proposta pelo nobre autor, mostra-se despicienda a alteração
da Resolução n° 74/96 quanto a este ponto, porquanto, em se tratando de error in procedendo, como, por
exemplo, citação nula, será a decisão recorrida cassada e renovados os atos viciados e os subseqüentes
deles dependentes, o que ensejará a restituição dos autos ao Relator a quo e portanto à SECEX
responsável pela instrução originária.
qualquer recurso interposto pelo Ministério Público junto ao TCU tendente a
agravar a situação do responsável requer que o envolvido tenha assegurados os mesmos direitos e
prerrogativas processuais que teve quando da apreciação originária do processo.
as decisões do TCU são válidas e de eficácia plena, somente podendo ser
rescindidas por outra decisão fundamentada em error in procedendo ou error in judicando, e, neste
último caso, após a instauração do contraditório, sob pena de afronta ao devido processo legal, à coisa
julgada e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual descabe falar
em função meramente rescindente da decisão que reabre as contas ou de outras decisões similares, tendo
em vista que se fundam em fatos ainda não provados e são prolatadas antes da instauração do
contraditório.
Quanto ao encaminhamento a ser dado a este processo, apresento o substitutivo, em
anexo à Decisão que ora proponho, a fim de disciplinar apenas a realização de inspeções e dos atos
de comunicação, mantendo-se a 10a SECEX com as suas atuais competências.
No entanto, afirmei no início deste Voto que aproveitava a oportunidade para trazer ao
debate o tratamento a ser dispensado ao recurso de revisão, a fim de uniformizar os diversos
procedimentos atualmente adotados no Tribunal.
Foi também com esse objetivo que teci as considerações acima e por esse motivo
apresento as seguintes conclusões quanto ao tratamento que entendo deva ser dispensado ao recurso de
revisão quando interposto pelo Ministério Público.
Registro inclusive que, diante da proposta formulada pelo Ministro Lincoln Magalhães da
Rocha e aprovada pelo Plenário por intermédio da Decisão n° 296/98 (BTCU n° 34/98), no sentido de se
incluir na LOTCU a Ação Rescisória, entendo que a proposta ora apresentada, se aprovada, terá por fim
disciplinar temporariamente o tratamento a ser dispensado ao citado recurso até que a Lei Orgânica seja
alterada e passe a dispor expressamente sobre a matéria.
Aliás, entendo que a alteração do nome do recurso de revisão para procedimento de
revisão ou revisão de julgado e sua retirada do capítulo dos recursos para que conste em capítulo
autônomo seriam providências que aliadas a uma terceira, no sentido de estabelecer que seu rito processual
deve observar aquele aplicado para a instrução originária, poderiam contribuir, de forma simples e sem
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maiores inovações, para o atendimento da mencionada Decisão n° 296/98-Plenário.
No entanto, enquanto não se processa a alteração da LOTCU, entendo necessário
uniformizar os procedimentos até então adotados, sem que isso traga prejuízo para o bom andamento dos
trabalhos do Tribunal mas também sem que represente redução de direitos e garantias processuais do
responsável.
Com essa finalidade, apresento nesta Sessão Projeto de Resolução que "Dispõe sobre os
0
recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU, acrescenta parágrafo ao art. 3 da
Resolução/TCU n° 74/96 e dá outras providências" .
Referido Projeto busca, na medida do possível e dentro das limitações impostas pela Lei n°
8.443/92, preservar o atual procedimento adotado pelo Tribunal, adequando-o, quando necessário, às
normas processuais, a fim de evitar as dúvidas e as diversidades de procedimentos que hoje se verificam.
Além disso, procurou-se resguardar todos os direitos e garantias do responsável que,
conforme já comentado anteriormente, devem ser os mesmos existentes na fase de instrução originária do
processo, inclusive quanto à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que vier a ser
adotada, a exemplo do que ocorre também com a Ação Rescisória.
No entanto, como referido Projeto de Resolução será submetido à tramitação que o
Regimento Interno prevê e à discussão, proponho na Decisão que submeto nesta oportunidade à
apreciação deste Plenário que, enquanto não for editada a norma, este Tribunal observe alguns princípios
que entendo necessários ao caso sob comento e que evitarão a adoção de alguns procedimentos que hoje
têm dificultado a tramitação dos mencionados recursos, dada a sua natureza.
Faço pequena observação no que concerne à impossibilidade de interposição de recurso
contra a decisão que rejeitar as alegações de defesa. Noto que, não obstante a decisão do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança n° 22562-9/MA, que assegurou ao impetrante o
direito de recorrer da decisão que rejeitou a sua defesa, até o momento continua em vigor o disposto no
art. 23, § § 10 e 2°, da Resolução/TCU n° 36/95, muito embora já tramite na Corte o TC-011.575/96-4,
que trata de Projeto de Resolução tendente a assegurar o direito de recorrer contra citada decisão, sendo
Relator o Ministro Valmir Campelo.
No entanto, enquanto não alterada mencionada Resolução, entendo que não cabe o
referido recurso, pois a decisão do STF foi em Mandado de Segurança; portanto seus efeitos alcançam
apenas as partes.
Por fim, ressalto que o Projeto de Resolução que ora apresento não representa o ideal
mas, diante da lacuna de nossa Lei Orgânica, vejo-o necessário, a fim de uniformizar, à luz das normas
processuais, os procedimentos até então adotados na Corte, sem que isso represente redução de direitos e
garantias do responsável.
Registro, ainda, que o Relatório, Voto e a Decisão que trago à discussão dos meus nobres
os
Pares constituem também a própria JUSTIFICAÇÃO do Projeto de Resolução que "Dispõe sobre
0 da
recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU, acrescenta parágrafo ao art. 3
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Resolução/TCU n° 74/96 e dá outras providências".
Feitas essas considerações, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de novembro de 1998.

e

BENTO JOSE
Ministro-R
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DECISÃO N°

789 /98 - TCU - Plenário —

Processo n° 008.974/97-7 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Projeto de Resolução que "Dá nova redação ao art. 3° da Res/TCU n° 74/96".
Interessado: Tribunal de Contas da União.
Órgão: Tribunal de Contas da União.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
Considerando que:

•

1. quanto ao recurso de revisão interposto pelo Ministério Público em que pede explicitamente tão-apenas
a reabertura das contas:
1.1. nos termos do art. 35, e seus incisos, da Lei n° 8.443/92, não se funda em error in procedendo,
motivo pelo qual não há que se falar em cassação da decisão recorrida nem em função meramente
rescindente da decisão que aprecia pedido de reabertura das contas;
1.2. a figura da reabertura das contas é construção jurisprudencial, sem previsão legal, e facultativa, por
não ser necessária, ante o efeito devolutivo ínsito ao recurso de revisão;
1.3. em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 35 da Lei Orgânica, pode-se entender referido
recurso de revisão como acompanhado de pedido implícito de reforma da decisão atacada, caso contrário
o Tribunal dele não deveria conhecer, por falta de interesse em recorrer do MPTCU;
1.4. o provimento deve ser dado em relação ao pedido de mérito - que é a reforma da decisão recorrida - e
não em relação ao pedido de meio - que é a reabertura das contas -, pois o provimento ou o nãoprovimento de um recurso é a providência última a ser tomada pelo órgão ad quem, eis que com este ato
exaure a sua jurisdição recursal;
1.5. o Relator sorteado pode, seguindo alguns precedentes da Casa, incluir o processo em pauta e
submetê-lo à apreciação Colegiada, para fins de apreciação quanto ao juízo de admissibilidade do recurso
e, se for o caso, citação ou audiência do responsável ou, em homenagem ao princípio da economia
processual e em observância à técnica processual, dispensar referida apreciação Colegiada - porque
desnecessária, liberando assim a pauta para assuntos mais relevantes -e mandar citar ou ouvir em
audiência o responsável para, posteriormente, após o pronunciamento da 10' SECEX e do Ministério
Público, submeter o feito ao Plenário, com proposta acerca do juízo de admissibilidade bem como do
provimento ou não-provimento do recurso, que correspondem, respectivamente, à reforma ou à mantença
da decisão recorrida;
1.6. dessa forma, é correto afirmar que o pedido de reabertura das contas se insere na esfera do juízo de
admissibilidade do recurso de revisão. Reabrir as contas significa passar à análise do mérito, promovendose a citação ou audiência do responsável. Negar a reabertura significa não conhecer do recurso. Portanto, a
exemplo do que ocorre com os demais recursos desta Casa, referido juízo de admissibilidade pode ser
feito pelo próprio Relator, dispensando-se a inclusão do processo em pauta nesta fase;
1.7. assim, a 10' SECEX deve atuar não apenas quanto ao juízo de admissibilidade mas também quanto à
análise de mérito do recurso, procedimento, aliás, que em nada difere dos demais recursos, não se
justificando a inovação pretendida. Além disso, as hipóteses de cabimento do recurso de revisão exigem a
atuação de agente diverso daquele que já atuou nos autos, pois, especialmente no caso de "superveniência
de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida", deve-se avaliar se de fato os documentos
novos têm eficácia sobre a prova produzida, o que não permite que referida avaliação seja procedida por
quem já se manifestou anteriormente sobre a prova produzida;
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1.8. pelos mesmos fundamentos do subitem anterior, o Relator do recurso Cie -revisão deve atuar no
processo até o julgamento do Tribunal que decidir sobre a reforma ou não do Acórdão recorrido (o que
corresponde ao mérito do recurso), pois, conforme demonstrado, não é a hipótese de recurso que enseje
decisão com função meramente rescindente, mas sim substitutiva.
quanto a pedido de reexame interposto pelo Ministério Público em face de decisão prolatada em
processo de fiscalização, o tratamento a ser dado é idêntico ao sugerido para o recurso de que cuida o item
anterior, pois, também aqui, não se trata de recurso que enseje decisão com função meramente
rescindente, porquanto não se fundou em error in procedendo, mas sim em fatos novos que poderão
ensejar a reforma da decisão recorrida e não a cassação.
quanto ao recurso interposto por responsável omisso no dever de prestar contas, consistente na
apresentação da própria prestação de contas, deve a 10a SECEX permanecer com a instrução do recurso,
pois, ainda que de forma sumária, a SECEX de origem já atuou no processo e, além disso, não se mostra
conveniente, sob a ótica da praticidade, criar tal exceção à regra.
quanto a "qualquer outro tipo de recurso com função meramente rescindente de decisão ou de
acórdão", conforme redação proposta pelo nobre autor, mostra-se despicienda a alteração da Resolução n°
74/96 quanto a este ponto, porquanto, em se tratando de error in procedendo, como, por exemplo, citação
nula, será a decisão recorrida cassada e renovados os atos viciados e os subseqüentes deles dependentes, o
que ensejará a restituição dos autos ao Relator a quo e portanto à SECEX responsável pela instrução
originária.
qualquer recurso interposto pelo Ministério Público junto ao TCU tendente a agravar a situação do
responsável requer que o envolvido tenha assegurados os mesmos direitos e prerrogativas processuais que
teve quando da apreciação originária do processo.
as decisões do TCU são válidas e de eficácia plena, somente podendo ser rescindidas por outra decisão
fundamentada em error in procedendo ou error in judicando, e, neste último caso, após a instauração do
contraditório, sob pena de afronta ao devido processo legal, à coisa julgada e aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual descabe falar em função meramente
rescindente da decisão que reabre as contas ou de outras decisões similares, tendo em vista que se fundam
em fatos ainda não provados e são prolatadas antes da instauração do contraditório.
8.1. aprovar o Projeto de Resolução, Substitutivo do Relator, em anexo, que "Acrescenta parágrafos
ao art. 3 0 da Resolução/TCU n° 74/96", objeto deste processo;
8.2. deixar assente que, até que seja aprovada norma disciplinadora do tratamento a ser dispensado
ao recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU e aos demais recursos interpostos
pelo Par quet, devem ser observados os seguintes princípios, para fins de uniformização:
8.2.1. observância aos pressupostos recursais, sob pena de nulidade;
8.2.2. necessidade de instauração do contraditório, quando se tratar de recurso tendente a agravar a
situação do responsável, sob pena de infringência ao princípio constitucional da ampla defesa;
8.2.3. atuação do Relator sorteado até o julgamento que decide acerca da reforma ou não da decisão
recorrida, sob pena de negativa de prestação jurisdicional por parte do Relator sorteado;
8.2.4. obrigatoriedade de audiência do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei;
8.2.5. validade e eficácia da decisão recorrida até que o Tribunal prolate nova decisão que a casse,
em virtude de nulidade devidamente comprovada, ou que a reforme, em razão do julgamento de mérito do
recurso interposto, sob pena de se infirmar o princípio da segurança jurídica e de se afrontarem a coisa
julgada, as normas do TCU e o devido processo legal, constitucionalmente garantido.
8.3. arquivar os presentes autos.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado
11. Especificação do quorum:
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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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente
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Grupo II- Classe VII- PLENÁRIO
TC-003.893/98-7 (Sigiloso)
Natureza: Administrativo
Órgão: Tribunal de Contas da União
Interessada: Maria José Souza dos Santos
Ementa: Pedido de concessão de pensão do art. 217, I, "d", da Lei n°
8.112/90 formulado por genitora de servidor falecido deste Tribunal.
Interessada aufere renda mensal que lhe permite sobreviver
condignamente. Não comprovada a dependência econômica
legalmente exigida. Indeferimento do pleito. Ciência à interessada.
Arquivamento.

Versa a espécie sobre pedido de concessão de pensão formulado pela Sra. Maria José Souza dos
Santos, mãe do ex-servidor José Souza dos Santos, com fundamento no art. 217, inciso I, alínea "d", da Lei
n° 8.112/90, que confere a possibilidade de concessão de pensão vitalícia à mãe e ao pai que comprovem
dependência econômica do servidor.
Afirmou a requerente que, embora receba proventos de aposentadoria da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, dependia economicamente do de cujus e que se compromete a renunciar
àqueles proventos, se lhe for deferida a pensão ora pleiteada.
Com vistas a fazer prova do que entende ser seu direito, juntou os documentos de fls. 3/20, que
consistem em recibos de contas de luz, recibos de tratamentos dentários, recibos de aluguel residencial,
contracheques dos proventos recebidos do IBGE, recibos de contas telefônicas, cópia de sua cédula de
identidade, certidão de óbito do ex-servidor, extratos da conta bancária do ex-servidor e documentos que
atestam ter a guarda de duas menores.
Em parecer lançado às fls. 21/25, a Divisão de Legislação de Pessoal manifestou-se pelo deferimento
da concessão, por entender, em síntese, que:
4.1. os requisitos para concessão de pensão à genitora são apenas a não-habilitação do cônjuge ou
companheira e a comprovação de dependência econômica;
4.2. não houve, até então, habilitação de cônjuge ou companheira, sendo improvável que esta venha a
se dar, uma vez que o de cujus era solteiro, não convivia maritalmente e não tinha filhos;
4.3. não obstante perceba proventos de R$ 956,63 (novecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e três
centavos), a requerente não pode suprir as próprias necessidades de sobrevivência, comprovando-se este
fato pelos documentos trazidos aos autos;
4.4. não há definição legal do que vem a ser dependência econômica;
4.5. a Constituição da República e o Código Civil estabelecem o dever de amparar os genitores;
4.6. o dever de amparo estende-se aos familiares mesmo após a morte do servidor, que contribuiu para
a formação de um fundo que proporcionará os beneficios do plano de seguridade;
4.7. a jurisprudência deste Tribunal permite que a comprovação de dependência econômica seja feita por
qualquer meio idôneo e capaz de imprimir firme convicção e não exige que o interessado não perceba
nenhuma remuneração mensal;
4.8. a requerente manifestou-se disposta a renunciar aos proventos que por ora percebe.
ç;‘) 5. A Sra. Secretária de Recursos Humanos, em parecer exarado às fls. 26/27, não obstante tenha
afirmado que "a renda mensal auferida pela pleiteante aproxima-se do valor máximo previsto para
pagamento aos aposentados pela Previdência Social, sendo, no mínimo, impróprio considerá-la insuficiente
para atendimento às 'necessidades primárias' de uma pessoa",acolheu o parecer da DILP e posicionou pelo
deferimento da concessão, com fundamento no fato de que a requerente recebia contribuição mensal do de
cujus para poder honrar seus compromissos financeiros.
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Manifestando-se às fls. 28/29 dos autos, o Sr. Secretário-Geral de Administração Substituto entendeu
caracterizada a dependência econômica e pugnou pelo deferimento do pleito.
Instada a pronunciar-se, a Sra. Consultora-Geral do Gabinete da Presidência entendeu presentes os
requisitos legais para o deferimento da concessão e acrescentou que, por inexistência de comando legal que
a obrigasse, seria despicienda a renúncia da requerente aos proventos que ora recebe em função de
aposentadoria como servidora do IBGE.
Por determinação da insigne Presidência desta Corte, foi efetuado sorteio de Relator, cabendo-me,
em decorrência desse ato, atuar neste feito.
Por entender que a matéria de fato não estava suficientemente comprovada, determinei a remessa
dos autos à DILP, com vistas a que procedesse à diligência para que a interessada trouxesse aos autos novos
elementos capazes de referendar seu pretenso direito.
Realizada a diligência, a interessada colacionou os documentos de fls. 48/66, que referem-se a:
declaração de que, além de seus proventos de aposentadoria, tem como única fonte -de-renda pensão—gaga- pelo
INSS, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), decorrente do falecimento de seu cônjuge; termo de guarda
de duas menores; comprovante de pagamento de empréstimo; atestado médico que informa ser a interessada
portadora de doença cardíaca; comprovante de compra de linha telefônica; contas telefônicas; extratos
bancários; declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Aduziu, por fim, a interessada que não podia custear suas despesas sem o auxílio financeiro que lhe
era prestado pelo de cujus e que, embora não disponha de meios de provas, as transferências bancárias não
eram a única ajuda que o finado lhe prestava, uma vez que este viajava constantemente para o Rio de Janeiro,
onde pagava, em espécie, as contas telefônicas, de luz e outras, bem como supria suas demais necessidades.
É o Relatório.

VOTO

P4

Para que possa ser reconhecida como beneficiária da pensão vitalícia prevista no art. 217, inciso I,
alínea "d", da Lei n° 8.112/90, a mãe do servidor deve comprovar a dependência econômica deste e não pode
haver, habilitação das pessoas designadas no § 10 do mencionado dispositivo legal. Dessa forma, não ocorrendo
a concessão de pensão ao cônjuge ou à companheira que comprove união estável (inciso I do art. 217 da Lei
n° 8.112/90), a mãe, que comprove dependência econômica, pode habilitar-se ao recebimento da pensão.
Os pareceres constantes dos autos, com vistas a demonstrar que provavelmente não haverá
habilitação de beneficiários abrigados pela letra das três primeiras alíneas do inciso I do art. 217 da Lei n°
8.112/90, afirmam que o de cujus não contraiu matrimônio, não deixou filhos e não vivia em união estável
com companheira. É possível dar crédito a essas informações, pois, certamente, disposição em contrário teria
sido registrada em seus assentamentos funcionais neste Tribunal. Há ainda, outro elemento objetivo que acena
nesse sentido. Decorridos mais de cinco meses do óbito, não houve habilitação à pensão com supedâneo nas
mencionadas alíneas, o que reforça a tese de que a genitora do ex-servidor é a única pessoa que buscará o
pensionato.
Nesse sentir, o primeiro dos requisitos legais está atendido. Resta, contudo, saber se está
caracterizada a dependência econômica do ex-servidor, sem a qual é impossível deferir a pensão pleiteada.
A dúvida advém do fato de que a requerente percebe proventos mensais de aposentadoria no valor
aproximado de R$ 956,00 (novecentos e cinqüenta e seis reais), bem como pensão do INSS, no valor de R$
130,00 (cento e trinta reais), o que lhe confere renda mensal de cerca de R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis
reais)
As provas apresentadas pela interessada demonstram que no período de abril de 1997 a abril de 1998,
treze meses, se consideramos incluídos ambos os limites, o de cujus transferiu para a conta bancária da
interessada (965927, ag. 1250, banco 001) R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais). Quanto à
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alegada contribuição habitual, que seria feita por ocasião das viagens do ex-servidor ao Rio de Janeiro, a
interessada não fez prova, não podendo, por via de conseqüência, ser considerada. Sob pena de cometer
injustiças, não pode o julgador desviar-se das provas produzidas nos autos. No mais, há nos autos provas de
que: o de cujus adquiriu, em seu nome, uma linha telefônica que se encontra instalada na residência da
interessada; a interessada tem a guarda de duas menores; é portadora de doença cardíaca; paga aluguel
residencial em valores compreendidos entre R$ 430,34 e R$ 462,66; paga contas telefônicas de R$ 106,53 a
R$ 265,73; paga prestação de cerca de R$ 28,00, referente a empréstimo contraído junto ao Unibanco.
O fato de a interessada ser portadora de doença cardíaca, conquanto possa ter apelo emocional, é
6.
irrelevante para fins de concessão da pensão pleiteada, ainda que, por hipótese, viesse a ser comprovada
realização de despesas nesse sentido. Além da norma em questão não considerar doenças para fins da pensão
que se pretende, eventuais despesas não deveriam ser consideradas, uma vez que o Estado põe à disposição
da interessada rede de atendimento médico.
As despesas comprovadas pela interessada são perfeitamente compatíveis com os cerca de R$
7
1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) que recebe mensalmente. Quanto à linha telefônica, diga-se de passagem,
registrada em nome do de cujus, ainda que se possa entender que tenha sido dada à interessada por aquele,
não caracteriza, por si só, vínculo de dependência econômica. Resta saber, e aí reside a questão dos autos, se
as transferências de recursos efetuadas pelo de cujus à sua genitora são capazes de comprovar dependência
econômica.
Como já mencionado, no período de treze meses, essas transferências foram da ordem de R$
6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais), o que representa média mensal de pouco mais de R$ 498,00
(quatrocentos e noventa e oito reais). Ressalte-se que outras possíveis doações, embora alegadas, não foram
comprovadas, não podendo ser, portanto, consideradas. Resta, assim, saber se doação média mensal de cerca
de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) caracteriza dependência econômica, quando feita a pessoa
que percebe cerca de R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) mensais.
A legislação aplicável à espécie não define o que vem a ser dependência econômica. A jurisprudência
dos Tribunais tem demonstrado que casos dessa natureza devem ser aferidos com base nas regras de
experiência, não havendo construção jurisprudencial ou doutrinária que revele os exatos contornos do conceito
de dependência econômica. Dessa forma, a concessão de pensão que exija comprovação de dependência
econômica deve ser aferida caso a caso.
Cabe lembrar que a pensão do art. 217, I, "d", da Lei n° 8.112/90 é exceção à regra geral. O comum
é que os pais não recebam pensão em decorrência da morte dos filhos. Se, contudo, houver comprovação de
dependência econômica, a pensão poderá ser deferida. De interpretação teleológica da suso mencionada
norma, o que se constata é que sua finalidade é não deixar desamparado o genitor que não tem como prover
os meios necessários a sua subsistência.
Dessa forma, no caso sob exame, ainda que os R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais)
transferidos pelo de cujus representassem parcela essencial da renda mensal auferida pela interessada, não
seria possível deferir a pensão. Não estamos tratando de fixação de pensão alimentícia a cônjuge, em que o
juiz deve analisar a possibilidade de pagamento do alimentante, as necessidades de pagamento do alimentado
e o padrão de vida que este mantinha. A concessão da pensão do art. 217, I, "d", da Lei n° 8.112/90 busca
assegurar sobrevivência condigna ao genitor de servidor público, que deste dependia economicamente, por
não ter meios de satisfazer suas necessidades básicas. No presente caso, como bem asseverado pela Sra.
Secretária de Recursos Humanos (fl. 27), é impróprio considerar insuficiente para sobrevivência condigna
renda que em muito se aproxima do limite máximo dos beneficios pagos pela previdência social.
Auferindo renda mensal no valor de R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais), somente uma situação
excepcionalíssima poderia permitir formação de convencimento no sentido de que havia dependência
econômica. Todavia, esse tipo de situação depende de prova robusta, que não foi feita. Não estamos tratando
de pessoa que receba salário mínimo ou valor extremamente baixo. Conquanto seja inegável que o de cujus
fazia doações financeiras a sua genitora, dependência econômica não havia.
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Reforça essa tese o fato de os Tribunais do Poder Judiciário, ao cuidar de questões de direito
13.
administrativo e previdenciário relacionadas à concessão de pensão de mesma natureza, associarem a
dependência econômica à comprovação de pobreza ou de impossibilidade de vida condigna, dado o rigor com
que tratam a matéria. Transcrevo aresto do TJDFT proferido na Apelação Cível n° APC4728897-DF:
"PENSIONAMEN70. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Comprovado que a autora, viúva, já
recebe pensão pela morte de seu marido, no valor de um salário mínimo, fica descaracterizada,
para efeito previdenciário, a alegado' dependência de sua fàlecida filha, não declarada em vida
por esta à fundação pública em que trabalhava.
Por estas razões, entendo que a pretensão da Sra. Maria José Souza dos Santos, no sentido de que
14 .
lhe seja concedida a pensão do art. 217, I, "d", da Lei n° 8.112/90, deve ser indeferida.
Assim, com as vênias de estilo por divergir dos pareceres constantes dos autos, Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 1 1 de novembro de 1998
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DECISÃO N2 792 /98-TCU- Plenário
Processo n2 003.893/98-7 - Sigiloso
Classe de Assunto: VII - Administrativo
Interessada: Maria José Souza dos Santos
Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SEGEDAM
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. indeferir a concessão da pensão do art. 217, I, "d", requerida pela interessada;
8.2. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam à interessada;
8.3. arquivar o processo.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado
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 MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOM RO SANTOS
Presidente
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Grupo II - Classe - IV — Plenário
TC- 018.885/96-9 (Sigiloso)
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da
Paraíba
Responsável: Antônio Roberto de Araújo Neves
Ementa: Denúncia transformada em tomada de contas especial por
meio da Decisão Plenária n° 427/97. Citação e audiência do
responsável. Alegações de defesa parcialmente rejeitadas por meio da
Decisão Plenária n° 341/98. Fixado prazo para recolhimento do débito.
Comprovado o recolhimento. Contas irregulares. Quitação.
Determinações à Entidade. Comunicação ao denunciante.
Levantamento da chancela de sigiloso dos autos. Juntada às contas.
Deferimento de solicitação de cópia do processo formulada pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Versa a espécie sobre tomada de contas especial instaurada contra o Sr. Antônio Roberto de Araújo
Neves, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba — CRMV/PB —, em
cumprimento à determinação efetivada por meio da Decisão Plenária n° 427/97, em que o Colegiado Máximo
desta Casa deliberou por que denúncia apresentada contra aquele Conselho fosse transformada em tomada de
contas especial.
2.
Por meio da prefalada Decisão, o Tribunal deliberou por.
"8.1 - conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do RI/TCU;
8.2 - com base no estabelecido no inciso IV, do art. 31 da IN/TCU n1 09/95, c/c o art. 47 da Lei n°
8.443/92, determinar a transformação do processo em Tomada de Contas Especial;
8.3 - determinar a citação do Sr. Antonio Roberto de Araújo Neves, Presidente do CRA/IV/PB, nos
termos do inciso II, do art. 12, da Lei n1 8.443/92, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do Conselho Regional de Medicina
Veterinária no Estado da Paraíba, as importâncias a seguir discriminadas, acrescidas dos juros de
mora devidos até o dia do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, como segue:
8.3.1 - suprimentos de fundos concedidos ao dirigente do CR?/IV/PB, cujas prestações de contas
apresentam divergências entre os valores contabilizados e os comprovados, resultando indevidamente
justi
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N2
Prest.
Contas

Data

Valor
contabilizado

valor comprovado

Diferença

Concessão dos
recursos

01

31.01.96

1.740,18

1.616,01

124,17

05.01.96

03

29.02.96

3.946,08

3.490,79

455,29

29.01.96

05

27.03.96

497,27

290,07

207,20

05.03.96

1
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07

08.04.96

6.419,60

6.212,40

207,20

165,20 em 26.03.96
42,00 em 01.04.96

08

25.04.96

10.181,83

9.741,91

439,92

12.04.96

10

22.05.96

7.069,76

6.862,56

207,20

14.05.96

12

28.06.96

9.430,25

8.859,12

571,13

03.06.96

15

12.12.96

17.050,00

16.817,14

232,86

29.11.96

8.3.2 - almoço do Presidente do CRI/IV/PB com o Diretor da Planserv no Hotel Ávilla, em João
Pessoa, em 13.02.96, no valor de R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), objeto da PC 03/96;
8.3.3 - pagamento por serviços na Oficina Mecânica Vavá, efetuados em um automóvel da marca
Brasília, de cor preta (sendo que todos os carros do Conselho têm a cor branca), em 08.03.96, no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), objeto da PC 06/96;
8.3.4 - pagamento de parte da conta telefônica da farmácia veterinária do Presidente, na qual constam
ligações interurbanas e internacionais, indicadas como a serviço do Conselho, em 05.03.96, no valor
de RS 102,30 (cento e dois reais e trinta centavos), objeto da PC 06/96;
8.3.5 - despesas efetuadas na COMA VET, farmácia veterinária pertencente ao Presidente do
CRMV/PB, alusivas à aquisição de ração para cães, em 26.03.96, no valor de R$ 136,00 (cento e
trinta e seis reais), objeto da PC 06/96;
8.3.6 - despesas com produtos químicos e farmacêuticos junto à Glaulab Comércio e Representações
Lida, em 01.04.96 ,no valor de R$ 658,00 (seiscentos e cinqüenta e oito reais), objeto da PC 07/96;
8.3.7- despesas com almoços e jantares em Sessão Plenária do CRMV/PB, na cidade de Cajazeiras,
em 29.03.96, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), objeto da PC 07/96;
8.3.8 - despesas no Restaurante O Bananal em Lagoa Seca - PB, em 19.04.96, no valor de R$ 128,50
(cento e vinte e oito reais e cinqüenta centavos), objeto da PC 08/96;
8.3.9 - despesas com almoço no Restaurante Cassino da Lagoa, em João Pessoa, em 09.04.96, no valor
de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), objeto da PC 08/96;
8.3.10 - despesas no Deth Restaurante em Porto Calvo/AL, em 12.03.96, no valor de R$ 35,29 (trinta
e cinco reais e vinte e nove centavos), objeto da PC 08/96;
8.3.11 - pagamento a José Romero de Souza, pelo fornecimento de refeições em jantar de
confraternização com a participação de 70 pessoas, em 20.04.96, no valor de R$ 700,00 (setecentos
reais), objeto da PC 08/96;
8.3.12 -pagamento de hospedagem no Hotel São Francisco, em Penedo-AL, em 13.03.96, no valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais), objeto da PC 08/96;
8.3.13 - pagamento de despesas com táxi, tendo o servidor recebido diárias, em 08.04.96, no valor de
R$ 18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos), objeto da PC 08/96;
8.3.14 - despesas com jantares no Restaurante Costa Brava Lida, em Recife/PE, em 18.04.96, no valor
de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), objeto da PC 08/96;
8.3.15 - despesas efetuadas na COMAVEL farmácia veterinária pertencente ao Presidente do
CRMV/PB, alusivas à compra de ração para cães e 400 kg de húmus, em 06.05.96, no valor de R$
466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais), objeto da PC 09/96;
8.3.16 - pagamento de multas de trânsito de um dos veículos oficiais do Conselho sem referência a
ressarcimentos efetuados pelo autor da infração, em 13.03.96, no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis
reais), objeto da PC 14/96;
8.3.17- pagamento a despachante por serviços de transferência de propriedade e venda de Procuração
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junto ao DETRAN-PB, em 20.05.96, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), objeto da PC 14/96;
8.3.18 - pagamento ao Restaurante Carne de Sol do Picuí, em João Pessoa, pelo fornecimento de um
frango completo e marmitas descartáveis, em 29.05.96, no valor de R$ 12,85 (doze reais e oitenta e
cinco centavos), objeto da PC 14/96;
8.3.19 - pagamento de refeições com refrigerantes em Fortaleza - CE, no período da Reunião da
Sociedade Brasileira de Zootecnia, em 21 e 26.07.96, nos valores de RS 90,00 (noventa reais) e R$
10,40 (dez reais e quarenta centavos), tendo sido também pagas diárias, objeto da PC 14/96;
8.3.20 - pagamento de um frango completo e marmitas descartáveis ao Restaurante Carne de Sol do
Picuí, em 13.09.96, no valor de RS 12,10 (doze reais de dez centavos), objeto da PC 14/96;
8.3.21 - pagamento de onze refeições à Churrascaria O Galope, em Bayeux - PB, em 03.11.96, no
valor de RS 100,70 (cem reais e setenta centavos,), objeto da PC 15/96;
8.3.22 - despesas com almoço no Restaurante Peixada do Wilson, em João Pessoa, em 25.04.96, no
valor de RS 30,20 (trinta reais e vinte centavos), objeto da PC 10/96;
8.3.23 - despesas com refeições no Restaurante Vila Antiga Grill, em Campina Grande - PB, tendo sido
também pagas diárias, em 16.05.96, no valor de R$ 56,50 (cinqüenta e seis reais e cinqüenta
centavos), objeto da PC 10/96;
8.3.24 -pagamento de jantares na Lanchonete Sua Alteza, no Aeroporto Castro Pinto, em Bayeux PB, em 09.06.96, no valor de R$ 14,00 (quatorze reais), objeto da PC 12/96;
8.3.25 - pagamento de dez almoços a Leneide Maia, em João Pessoa, em 11.06.96, no valor de R$
129,00 (cento e vinte e nove reais), objeto da PC 12/96;
8.3.26 - pagamento de refeição no Restaurante Recanto do Picuí, em João Pessoa, em 12.06.96, no
valor de R$ 12,10 (doze reais e dez centavos), objeto da PC 12/96;
8.3.27 - despesas com combustível para um veículo da marca Elba, estranho ao Conselho, no Posto
Bessa, em Cabedelo - PB, em 10.06.96, no valor de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e
cinqüenta centavos), objeto da PC 12/96;
8.3.28 - despesas com jantares no Restaurante Tempero da Terra, em João Pessoa, em 07.06.96, no
valor de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), objeto da PC 12/96;
8.3.29 - de.spesas com ho.spedagem no Hotel Ouro Preto, em João Pessoa, em 13.06.96, no valor de
R$ 10,00 (dez reais), objeto da PC 12/96;
8.3.30 - despesas com combustível para um veículo da marca Monza, placa MMU 3358, estranho ao
Conselho, no Posto Opção, em João Pessoa, em 10.04.96, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), objeto
da PC 12/96;
8.3.31 - despesas de combustível para um veículo da marca Corsa, estranho ao Conselho, no Posto
One Way, em João Pessoa, em 08.07.96, no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reai.$), objeto da PC 14/96;
8.3.32 - pagamento ao Restaurante Carne de Sol do Picuí Lida, em João Pessoa, por unia picanha
completa e três vasilhas, em 17.07.96, no valor de R$ 19,85 (dezenove reais e oitenta e cinco centavos),
objeto da PC 14/96;
8.3.33 - compra de 200 Kg de húmus, na COMAVE7', farmácia veterinária do Presidente, em 24.07.96,
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), objeto da PC 14/96;
8.3.34 - pagamento de oitenta jantares em comemoração ao Dia do Veterinário, no Restaurante
Mormaço, em Patos - PB, em 20.10.96, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), objeto da PC 15/96;
8.3.35 - pagamento de dez refeições com refrigerante, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais)
e unia refeição com refrigerante, no valor de RS 20,70 (vinte reais e setenta centavos), no Restaurante
O Cariri, em João Pessoa, ambas em 10.06.96, objeto da PC 15/96;
8.3.36 - pagamento de duas refeições no Restaurante Olho de Lula, em João Pessoa, em 12.11.96, no
valor de R$ 48,29 (quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), objeto da PC 15/96;
8.3.37 - recibo de pagamento por corrida de táxi, sem indicação de usuário do serviço, do trajeto
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percorrido, da finalidade e da data, firmado pela Associação de Teletáxi de João Pessoa, em 29.11.96,
no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), objeto da PC 15/96;
8.3.38 - pagamento de despesas no Hotel Ouro Branco, em João Pessoa, em 13.06.96, no valor de R$
166,60 (cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), objeto da PC 15/96;
8.3.39 - despesas no Restaurante Dinho's, em João Pessoa, em 08.11.96, no valor de R$ 36,30 (trinta
e seis reais e trinta centavos), objeto da PC 15/96;
8.3.40 - despesas com refeições no Restaurante Picanha 200, em Campina Grande-PB, no valor de R$
8,20 (oito reais e vinte centavos) e R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos), em 19.11.96 e 20.11.96,
tendo sido também pagas diárias, objeto da PC 15/96;
8.3.41 - pagamento à Viação Santa Rosa Lida, por um frete Campina Grande - Bananeira - Campina
Grande, sem e.specificação do que .foi transportado e com que finalidade, em 22.11.96, no valor de R$
150,00 (cento e cinqüenta reais), objeto da PC 15/96;
8.3.42 - ausência de comprovantes de depósitos bancários correspondentes à cobrança de inscrições
e anuidades de postos revendedores de produtos de origem animal localizados no Estado da Paraíba,
em relação aos seguintes valores: R$ 29,30 (vinte e nove reais e trinta centavos) à data de 31.01.95,
CR$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos cruzeiros reais) à data de 21.02.94, R$ 33,25 (trinta e três
reais e vinte e cinco centavo.$) à data de 04.01.95, CR$ 15.570,00 (quinze mil e quinhentos e setenta
cruzeiros reais) à data de 04.02.94 e R$ 71,28 (setenta e uni reais e vinte e oito centavos) à data de
21. 10.95 ;
8.4 - determinar a audiência prévia do Sr. Antonio Roberto de Araújo Neves, Presidente do CR1VIV/PB,
nas termos do inciso II, do art. 12, da Lei n°8.443/92, c/c o inciso II, do art. 31, da IN/TCU n1 09/95,
quanto às seguintes práticas:
8.4.1 - inobservância da legislação pertinente à concessão de suprimentos de findos (Decreto n°
93.872/96 e Portaria/ME n°492/93), a saber:
8.4.1.1 - concessão acima do limite máximo permitido;
8.4.1.2 - realização de despesas de pequeno vulto, atendidas por suprimento de fundos também
acima do limite máximo permitido;
8.4.1.3 - concessão a responsável por dois suprimentos;
8.4.1.4 - inexistência de prazos para apresentação de prestação de contas;
8.4.2 - concessão, pelo Presidente do Conselho, de suprimentos de fundos a ele mesmo, sendo ainda
responsável pela aprovação de contas desses mesmos suprimentos;
8.4.3 - desorganização, possível extravio e ausência parcial de documentação relativa a prestações
de contas de suprimentos de fundos;
8.4.4 - ausência de levantamento prévio de preços para as aquisições do Conselho, em detrimento ao
estabelecido no artigo 13, item "q", da Resolução CFMV n°591, de 26 de junho de 1992;
8.4.5 - compra de determinados produtos exclusivamente na COMA VET, farmácia veterinária de
propriedade do Presidente;
8.4.6 - existência de animal mantido às expensas da autarquia;
8.4.7 - contratação de servidores sem concurso público, afrontando o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal.
8.5 - manter a chancela de sigiloso aposta a estes autos."

•

Regularmente citado, o responsável teve suas alegações de defesa parcialmente rejeitadas, por meio
3.
da Decisão Plenária n° 341/98, uma vez que não conseguiu comprovar a legalidade das despesas a que se
referem os seguintes itens da Decisão Plenária n°427/97: 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.9;
8.3.10; 8.3.11; 8.3.12; 8.3.13; 8.3.14; 8.3.15; 8.3.16; 8.3.17; 8.3.18; 8.3.19; 8.3.20; 8.3.21; 8.3.22; 8.3.23;
8.3.24; 8.3.27; 8.3.28; 8.3.30; 8.3.31; 8.3.32; 8.3.33; 8.3.34; 8.3.36; 8.3.37; 8.3.39; e 8.3.40.
ERSJ98

4

—193—
eni6e ./14e
Tribunal de Contas da União

4.
Quanto às questões objeto de audiência do responsável — itens 8.4.1 a 8.4.7 do Decisão Plenária n°
427/97 —, o Voto condutor da Decisão Plenária n° 341/98 registrou que foi elidida tão-somente a imputação
feita no item 8.4.6., sendo que, em relação às demais, a aplicação de multa seria desnecessária. Transcreve-se,
a seguir excerto do mencionado Voto, no que diz respeito à matéria objeto de audiência do responsável:
"Quanto à audiência do responsável, as razões de justificativa apresentadas, considerada a
fundamentação expendida na instrução de fls. 126/140, acolhida neste Voto, e os fundamentos
dos itens oito a onze precedentes, são suficientes para elidir a impropriedade constante do item
8.4.6. Permanecem, contudo, injustificadas as dos itens 8.4.1 a 8.4.5 e a do item 8.4. 7.
Todavia, considerados os pequenos valores envolvidos, eis que todas enquadram-se dentro
dos limites para dispensa de licitação, hem como e especialmente o entendimento relativo a não
haver necessidade de determinar a rescisão dos contratos de trabalho dos empregados
contratados sem concurso público, tenho por despicienda a aplicação de multa ao responsável,
sendo suficiente tão-somente determinar à Entidade a adoção das medidas corretivas cabíveis."
5
Ainda por meio do suso mencionado decisum, esta Corte fixou prazo de 15 (quinze) dias para que
o responsável procedesse ao recolhimento do débito que lhe foi imputado.
Devidamente cientificado do teor do julgado (fls. 166/167 e 169), o Sr. Antônio Roberto de Araújo
Neves procedeu ao recolhimento do débito com os devidos consectários legais.
Em instrução lançada às fls. 182/186, a SECEX/PB pugnou por que fossem julgadas irregulares as
contas do responsável, uma vez que o recolhimento do débito, no presente caso, não tem o condão de afastar
a irregularidade das contas, advinda dos itens que tiveram suas respectivas alegações de defesa rejeitadas, bem
como por que, no Voto condutor da Decisão Plenária n° 341/98, restou assente que as impropriedades objeto
de audiência do responsável, a exceção da consignada no item 8.4.6. da Decisão Plenária n° 427/97, não foram
elididas. Posicionou-se, ainda, a Unidade Técnica por que fosse aplicada ao responsável a multa do art. 58,
II, da Lei n° 8.443/92. Ressalte-se que, no âmbito da SECEX/PB, em relação à aplicação de multa, divergiu
o Sr. Diretor da 2 Divisão Técnica, por entender que, em razão da prevalência do débito, não se põe a multa
do inciso I do art. 58 da Lei n° 8.443/92, e, por não haver, no seu entender, grave infração à norma legal, não
seria aplicável a multa do inciso II do mesmo artigo.
Por fim, a Unidade Técnica manifestou-se no sentido de que fosse deferida a remessa de cópia dos
autos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, uma vez que, em resposta, a solicitação feita por aquele
Conselho, a Decisão Plenária n° 341/98, em seu item 8.3, assim dispôs:
"8.3 - informar ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que, por ocasião do julgamento
de mérito destas contas, o Tribunal deliberará sobre a remessa de cópia destes autos, que, por
ora, encontram-se protegidos por sigilo."
O Ministério Público, ouvido na forma regimental, manifestou-se de acordo com as proposições do
Sr Analista e do Sr. Secretário de Controle Externo, divergindo, por via de conseqüência, do Sr. Diretor da
2' Divisão Técnica da SECEX/PB, por entender que a imputação de débito e a aplicação de multa não são
mutuamente exclusivos.
É o Relatório.
VOTO
e

Tendo efetuado o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado, importa dar quitação do valor
pago ao Sr. Antônio Roberto de Araújo Neves. Contudo, o pagamento da quantia devida não tem o condão
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de, por si só, especialmente nesta fase processual, afastar a irregularidade das contas. Nesse sentir, com base
nos itens da Decisão Plenária n° 427/97, cujas imputações não foram elididas pelas alegações de defesa do
responsável, impende julgar irregulares suas contas, com base no art. 16, III, "c", da Lei n° 8.443/92, tendo
em vista a existência de dano ao Erário decorrente de atos de gestão ilegítimos.
Quanto à aplicação de multa ao responsável, assiste inteira razão ao Ministério Público, no que diz
respeito a não serem mutuamente excludentes os institutos da imputação de débito e de multa. Em tese, é
possível condenar em débito e aplicar multa.
No caso concreto, entretanto, pelas razões que já apresentei no Voto condutor da Decisão Plenária
n° 341/98 e que foram transcritas no Relatório precedente a este Voto, especialmente porque as despesas em
questão são de pequena monta, não vislumbro possibilidade de aplicação de multa que tenha por fundamento
fático as ocorrências que foram objeto de audiência do responsável. Restaria, assim, tão-somente a
possibilidade de aplicar multa com suporte fático nas impropriedades objeto de citação do responsável.
Cabe, portanto, verificar se a conduta do responsável pode ser subsumida às hipóteses previstas no
art. 57 ou nos incisos do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
Quanto ao art. 57, a jurisprudência desta Corte, bem como a própria possibilidade conferida pela norma
em questão, que permite a aplicação de multa de até cem por cento do valor do débito — quantia que poderá,
em regra, superar em muito os atuais R$ 17.274,43 (dezessete mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta
e três centavos), valor máximo para multa aplicada com supedâneo nos incisos do art. 58 —, indicam que se
deve reservar a multa do art. 57 à punição de agentes que tenham atuado com dolo ou culpa grave, ou seja,
àqueles casos em que a conduta do gestor público revela um elevado grau de ilicitude. Embora tenha
descumprido normas de direito positivo, uma vez que efetuou diversas despesas sem amparo legal, não há
indícios de que o responsável tenha atuado com culpa grave ou dolo.
Os incisos IV a VII do art. 58, por razões óbvias, não se prestam a amparar aplicação de multa no
presente caso. O inciso I do art. 58, lembrando estarmos tratando de aplicação de multa relativa a
irregularidades de que resultou débito, é inaplicável. Quanto ao inciso II do mencionado dispositivo legal,
entendo, data venha do posicionamento da SECEX/PB, que as faltas cometidas pelo responsável, embora
tenham se dado em quantidade razoável de vezes, referem-se, indistintamente, a despesas de pequena monta
e de pequeno valor ofensivo ao direito, não sendo suficientes para demonstrar que o responsável tenha agido
com grau de ilicitude suficiente para configurar grave infração a norma legal e, por via de conseqüência,
ensejar reprovação de sua conduta por meio de aplicação de multa. De igual forma, a multa prevista no inciso
III não se põe, em razão de não haver, na conduta do responsável, reprobabilidade digna de apenação por
multa, por serem as faltas, como já mencionado, de pequeno valor ofensivo ao direito, dada sua pouca
expressão material.
Com vistas a prevenir possível ocorrência de impropriedades de teor idêntico ou semelhante às
verificadas nestes autos, cabe determinar à Entidade que:
7.1. — não realize despesas sem amparo legal;
7.2. — observe estritamente a legislação aplicável à execução da despesa por meio de
suprimento de fundos, em especial a Lei n° 4.320/64 e o Decreto n° 93.872/86;
7.3. — observe o art. 13, alínea "q", da Resolução CFMV n° 591/92, procedendo ao
levantamento prévio de preços quando da aquisição de bens e serviços;
7.4. — quando da aquisição de bens ou serviços observe o princípio da impessoalidade, não
efetuando compras ou contratando serviços em empresas de propriedade do Presidente do Conselho;
7.5. — observe os princípios constitucionais atinentes à contratação de pessoal.
Vencidas essas questões, impende apreciar o pedido de remessa de cópias dos autos formulado pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Não obstante o Conselho Federal de Medicina Veterinária não seja parte neste feito, é inegável que
os conselhos federais exercem fiscalização sobre os conselhos regionais, tendo legítimo interesse na apuração
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de irregularidades que envolvam os conselhos regionais. Assim, é possível deferir o pleito formulado, até
mesmo porque o sigilo dos autos deve ser levantado neste momento processual, uma vez que profere-se
decisão de mérito
Por derradeiro, cabe determinar a juntada deste feito ao Processo TC-475.851/97-8 — Prestação de
10.
Contas do Conselho Regional de Medicina Veterinária/PB, relativa ao exercício de 1996.
Assim, acolhendo em parte as proposições da SECEX/PB e do Ministério Público, Voto por que o
Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1998
gr~v.
B JAMIN
mistro-

1
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Proc. TC-018.885/96-9
Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

A partir da vigência da Lei n.° 8.443/92 deixaram de ser mutuamente exclusivos a imputação
de débito e a aplicação de multa ao responsável por contas irregulares, como bem se lê no art. 57 dessa
Lei
Ainda mais, no presente caso, em que foi promovida, além da citação, a audiência prévia do
gestor, sem que ele tenha logrado, em suas razões de justificativa, afastar as irregularidades que lhe foram
atribuídas.
Assim, manifesta-se este representante do Ministério Público de acordo com o entendimento e
a proposta oferecidos pelo Sr. Secretário da SECEX/PB em conjunto com o Sr. Analista, no conteúdo e
na forma, sugerindo-se apenas que seja autorizada antecipadamente a cobrança judicial da divida, nos
termos do art. 28, II, da Lei n.° 8.443/92.
Procuradoria, em 8 de outubro de 1998

Lu as och urtildo
Subprocurador-Geral

•

•
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1 Processo n2 TC- 018.885/96-9 (Sigiloso)
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial
Responsável: Antônio Roberto de Araújo Neves
Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba
Relator: Ministro-Sustituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX/PB
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra
o Sr. Antônio Roberto de Araújo Neves, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
da Paraíba — CRMV/PB —, em cumprimento à determinação efetivada por meio da Decisão Plenária n° 427/97,
em que este Colegiado deliberou por que denúncia apresentada contra aquele Conselho fosse transformada
em tomada de contas especial.
Considerando que o responsável, regularmente citado, apresentou alegações de defesa que não
lograram elidir as impugnações feitas nos seguintes itens da Decisão Plenária n° 427/97: 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4;
8.3.5; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.9; 8.3.10; 8.3.11; 8.3.12; 8.3.13; 8.3.14; 8.3.15; 8.3.16; 8.3.17; 8.3.18; 8.3.19;
8.3.20; 8.3.21; 8.3.22; 8.3.23; 8.3.24; 8.3.27; 8.3.28; 8.3.30; 8.3.31; 8.3.32; 8.3.33; 8.3.34; 8.3.36; 8.3.37;
8.3.39; e 8.3.40, caracterizando realização de despesas sem amparo legal e, por via de conseqüência, prática
de atos de gestão ilegais;
Considerando que as alegações de defesa do responsável, quanto aos itens mencionados no
parágrafo anterior, foram rejeitadas pela Decisão Plenária n° 341/98;
Considerando que o responsável procedeu ao recolhimento integral do débito que lhe foi
imputado;
Considerando que o recolhimento do débito, por si só, especialmente após a rejeição das
alegações de defesa, não tem o condão de afastar a irregularidade das contas,
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 2, I, 16, III, alínea "c", da Lei n 2 8.443/92, julgar irregulares as contas
do Sr. Antônio Roberto de Araújo Neves, dando-lhe quitação, face ao recolhimento do débito;
8.2. — na forma do §3° do art. 16 da Lei n° 8.443/92, remeter cópia da documentação pertinente ao
Ministério Público da União para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis;
8.3. — determinar ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba que:
8.3.1. — não realize despesas sem amparo legal;
8.3.2. — observe estritamente a legislação aplicável à execução da despesa por meio de suprimento de
fundos, em especial a Lei n° 4.320/64 e o Decreto n° 93.872/86;
8.3.3. — observe o art. 13, alínea "q", da Resolução CFMV n° 591/92, procedendo ao levantamento prévio
de preços quando da aquisição de bens e serviços;
8.3.4. — quando da aquisição de bens ou serviços observe o princípio da impessoalidade, não efetuando
compras ou contratando serviços em empresas de propriedade do Presidente do Conselho;
8.3.5. — observe os princípios constitucionais estampados no art. 37, caput e inciso II, atinentes à
contratação de pessoal;
8.4. — remeter ao Conselho Federal de Medicina Veterinária cópia dos autos, inclusive deste Acórdão e
do Relatório e Voto que o fundamentam;
8.5. — dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao denunciante;
8.6 — levantar a chancela de sigiloso aposta aos autos;
8.7. — determinar ajuntada deste feito às contas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
da Paraíba relativas ao exercício de 1996 — TC-475.851/97-8
Ata n° 45/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado
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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

BE AMIN ZiMLER
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

slYCLeâ

12,00g,t
ALTON ALENCAR
Procurador-Geral

GUES
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GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-012.876/95-0
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Res. n° 77/96)
Entidade: Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional no
Rio Grande do Sul
Ementa: Denúncia acerca de possíveis irregularidades na concessão
de financiamento. Fato apurado no âmbito da CEF. Inexistência de
irregularidades. Conhecimento. Ciência ao denunciante.
Arquivamento.
Cuidam os autos de denúncia apresentada contra a Superintendência Regional da Caixa
Econômica Federal no Rio Grande do Sul, na pessoa de seu ex-Superintendente, José Mansur Abrahim. A
peça vestibular aduziu existirem irregularidades na concessão de financiamento habitacional ao Gerente
Operacional, Sr. José Brizolim. Segundo o denunciante, o terreno onde seria construída a residência do
tomador do financiamento foi subavaliado pela Caixa Econômica Federal, bem assim o valor da construção
a ser financiado, como forma de possibilitar que a operação fosse enquadrada no Sistema Financeiro
Habitacional - SFH, cujas normas, à época, somente permitiam a inclusão de imóveis até o limite de
10.000 UPFs.
Coletadas as informações consideradas necessárias pela SECEX-RS, inclusive "in loco", a
SECEX-RS destacou que "sob o ponto de vista estritamente formal, assiste razão à CEF quanto ao
enquadramento da operação, já que com a utilização da UPF diária, o valor da garantia situa-se abaixo do
limite de 10.000 UPFs" No entanto, considerou atípico o fato de não ter sido instaurada apuração sumária
ou comissão de sindicância para a apuração dos fatos, que foram denunciados inclusive por intermédio da
imprensa. Destacou que o fato não foi levado ao conhecimento da Auditoria Interna nem foi elaborado
novo laudo de avaliação do imóvel. Esses os motivos que levaram à realização de audiências prévias para
que os responsáveis se manifestassem acerca da não adoção das providências necessárias ao completo
esclarecimento das irregularidades denunciadas.
Presentes no Tribunal as alegações de defesa - que são no sentido de que os fatos foram
devidamente apurados na época oportuna - a SECEX-RS levantou dúvidas quanto à efetiva ocorrência de
tais providências. Consoante levantou, a mesma denúncia encaminhada a .este Tribunal foi, também,
dirigida à Presidência da CEF, que a remeteu à Superintendência Regional "para a adoção de
providências". Em atendimento, foi emitida Comunicação Interna informando ao Gabinete da Presidência
que a matéria já teria sido objeto de apuração na época oportuna. Todavia, menciona a SECEX-RS que
"essa informação não é exata, por referir-se a outra denúncia, apresentada pela Associação de Pessoal da
Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul - APCEF/RS, (...), similar à denúncia encaminhada ao
então Presidente da CEF". Nessa linha, aduz que "em que pese abordarem um dos tópicos apontados na
denúncia que originou o presente processo, esses expedientes não são de teor idêntico àquela, nem são
subscritas pelo mesmo denunciante". Entende, assim, que sendo denúncia distinta, estava a exigir a
instauração de Comissão de Sindicância.
Em conclusão, nessa linha propôs "que seja determinado à Caixa Econômica Federal a
instauração de Comissão de Sindicância com o objetivo de apurar as denúncias, e a juntada do presente
processo às contas da CEF" (sem especificar o exercício).
É o Relatório
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II- VOTO
Consoante se verifica, a SECEX-RS reconhece que houve apuração por parte da CEF.
Contudo, afirma que a apuração se deu em processo de denúncia distinto (embora semelhante) e que seria,
então, necessário que a CEF houvesse instaurado Comissão de Sindicância específica com vistas à
apuração desta denúncia que agora se analisa.
Com as devidas vênias, discordo totalmente da Unidade Técnica. A denúncia agora
analisada pelo Tribunal trata da concessão de financiamento supostamente irregular para o "Sr. José
Brezzollin, Gerente Operacional". A CEF logrou êxito em demonstrar que constituiu processo de
Apuração Sumária quanto à denúncia recebida da APCEF no sentido de que possivelmente teria havido
"erro proposital" no financiamento concedido ao Gerente Operacional Sr. José Odalgir Brizolim".
Descontado o erro do atual denunciante quanto à grafia do sobrenome do Gerente Operacional, resta
evidente que o assunto de ambas as denúncias é o mesmo. Assim, considerando que as denúncias versam
sobre o mesmo assunto, não podem ser consideradas simplesmente como "similares" como pretende a
SECEX-RS, mas iguais.
Nesse sentido, nenhuma ressalva pode ser feita quanto ao procedimento adotado pela
Superintendência Regional no Rio Grande do Sul, que adotou prática condizente com os procedimentos
da racionalização administrativa. Aliás, frise-se, tal Apuração Sumária não detectou "qualquer
irregularidade na concessão do financiamento em questão, tendo sido atendidos todos os requisitos
necessários ao enquadramento da operação no SFH".
Ante o exposto, divirjo dos pareceres e 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 11 de novembro de 1998.

REMAR PMADINI GHI SI
Min ro-Relator
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DECISÃO N°

793

/98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 012.876/95-0
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Res. 77/96)
Entidade: Caixa Econômica Federal - - Superintendência Regional no Rio Grande do Sul
Vinculação: Ministério da Fazenda
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-RS
0
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 53, § 3 , da Lei
n° 8.443/92, c/c art. 212 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. encaminhar ao denunciante cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram;
8.3. retirar a chancela de sigilo aposta aos presentes autos;
8.4. arquivar o processo.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado
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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEM PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC- 014.620/97-9 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA
Ementa: Denúncia acerca de irregularidade ocorrida em centro de
pesquisa. Conhecimento. Procedência parcial. Determinação.
Ciência ao interessado.
Cuidam os autos de Denúncia acerca de possível malversação de verba pública que teria
• ocorrido no âmbito do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - CNPMS da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, envolvendo recursos repassados pela Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, no valor de R$21.000,00
Segundo o denunciante, a malversação se caracterizou pelo fato de que, após assinatura de
convênio para pesquisa, e conseqüente repasse dos recursos (R$ 21.000,00) para a conta do Centro, em
04.1096, não foi efetuada a transferência da verba para a gestora financeira do projeto (Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP), a qual ficou impossibilitada de atender os pedidos de compra
de material e equipamento para o desenvolvimento do projeto. Pondera o denunciante que os recursos
foram "provavelmente" utilizados em outras transações no Centro, sendo que, após seis meses, o chefe do
Centro cancelou o projeto e procedeu ao recolhimento dos recursos para a conta da FAPEMIG, em
15.04.97, sem o saldo da aplicação financeira dos recursos, o qual estaria sendo cobrado hoje pela
Fundação estadual, conforme cópia de expediente anexado aos autos.
A 8a Secex, ao examinar o feito, ressalta que os recursos públicos envolvidos dizem
respeito ao Governo Estadual, 'sendo de competência do Tribunal de Contas Estadual sua fiscalização, e
que não vislumbram, em princípio, prejuízos ao Erário decorrentes da presente denúncia. Propõe, assim, o
não conhecimento da denúncia; que seja dada ciência dos fatos ao Tribunal de Contas de Estado;
cientificação ao denunciante; e baixa da chancela de sigilo aposta aos autos.
É o Relatório.
II- VOTO
O prejuízo que se pode vislumbrar na presente denúncia, no que toca aos recursos federais,
seria um possível pagamento de saldo de aplicação financeira não efetuada no âmbito da Embrapa, o que
acarretaria um desembolso de recursos, com prejuízo financeiro. Mesmo nessa hipótese, observo que os
valores envolvidos seriam de pequena monta.
Ademais, o argumento utilizado pela Embrapa para o cancelamento do projeto, segundo o
2.
denunciante, consistiu no fato de que o projeto não se enquadrava no Sistema Embrapa de Pesquisa
(programação de pesquisa da empresa) e que um estudo do Programa Grãos da Embrapa, apontava
algumas falhas no projeto.
Ora, os recursos envolvidos em qualquer projeto de pesquisa nessa área são significativos,
3
principalmente por envolverem incertezas de média ou longa duração. Ao mesmo tempo, o orçamento
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público destinado à atividade é escasso. Logo, o direcionamento dos projetos de pesquisa da empresa é
indispensável. A desistência nessa fase, em se considerando os riscos e recursos envolvidos, comparados
com o possível gasto em pagamento de aplicação financeira (cerca de R$2.200,00 até hoje, utilizando o
programa de atualização de débito deste Tribunal), ainda pode ser considerado, por esse ângulo, como um
ato de gestão econômico.
Evidentemente que o Centro de Pesquisa deveria ter efetuado as análises pertinentes antes
4.
da assinatura do,. Termo de Outorga com a FAPEMIG, e o conseqüente repasse dos recursos, com vistas a
evitar esse tipo de situação, cabendo, no caso, determinação nesse sentido à empresa.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
novembro de 1998.

1 I de
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Ministro-Relat
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DECISÃO N°

794 /98-TCU - Plenário

Processo TC n°014.620/97-9 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade Preservada - Resolução/TCU n° 77/96
Entidade: Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - CNPMS da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e
determinar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA que adote as medidas cabíveis
no sentido de orientar seus Centros de Pesquisa para que, antes da assinatura de qualquer Termo de
Outorga para projetos de pesquisa, observem se o projeto está inserido no Sistema Embrapa de Pesquisa e
se foram precedidos de estudos quanto aos requisitos técnicos do projeto
8.2. encaminhar cópia do Relatório, do Voto, e da Decisão ora adotada à Embrapa, ao CNPMS e ao
denunciante;
8.3. cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4. arquivar os presentes autos.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado
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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

.)
HOMERO SANTOS
Presidente

AR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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TR113UNAI, DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-014.574/97-7 (sigiloso)
Natureza: Denúncia
Entidade: Departamento de Polícia Federal — DPF/MJ
Responsável: Vicente Chelotti (Diretor do DPF/MJ)
Interessado: Identidade preservada (Resolução 77/96)
Ementa: Denúncia contra possíveis irregularidades praticadas. Perda do
objeto. Conhecimento. Improcedência. Comunicação ao interessado.
Suspensão do sigilo. Arquivamento.
Adoto como Relatório a bem lançada instrução a cargo da 4a SECEX, que mereceu pareceres
uniformes da Unidade (fls. 70/72 — Vol. I)
"Trata-se de denúncia acerca de despesas, supostamente irregulares, referentes ao
emprego de pessoal, viaturas, combustível e concessão de diárias, realizadas pela Superintendência
Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte — SR/DPF/RN, com a prestação
de segurança de vida ao Representante Nacional dos Direitos Humanos na Região Nordeste, Sr Luiz
Gonzaga Dantas
2

Eis o teor da denúncia, em síntese:

2.1 - não há previsão legal que autorize o DPF a prestar segurança de vida a pessoas que estejam sob
ameaça. Falta-lhe competência para tal, ante o disposto no art. 10 do Decreto n° 73.332/73 (fls. 03,
06/07);
2.2 - a segurança de vida prestada ao referido Representante foi autorizada pelo Coordenador Regional
Policial - SR/DPF/RN, por determinação verbal do então Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim (fl. 04),
o que contraria não só o art. 37, caput, da Constituição Federal, como também os 'ensinamentos' de
Direito Administrativo, que exigem seja o ato motivado por força de lei (fl. 06);
2.3 - o comportamento do Sr. Luiz Gonzaga Dantas causa dificuldades, constrangimentos e põe em
risco a integridade fisica dos próprios policiais federais que o acompanham. Além de transgredir as
normas de trânsito, dá-se a embriaguez e a várias outras irregularidades devidamente relatadas,
chegando inclusive a impedir que os policiais o sigam, dificultando e às vezes impossibilitando a
realização da segurança (fl. 04).
2.4 - essa operação tem reduzido ainda mais os parcos recursos daquela Regional do DPF, por conta
dos altos custos com diárias, combustíveis, peças de reposição para viaturas etc. (fl. 06)
Cumprindo determinação do Exmo. Sr. Ministro Relator, Iram Saraiva (fl. 01),, esta
SECEX solicitou ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal que informasse o amparo legal
para as despesas realizadas com a prestação de segurança ao Representante Nacional dos Direitos
Humanos na Região Nordeste, bem como as providências em razão da solicitação constante do Oficio
n° 1106/97 — SR/DPF/RN, de 10/06/97, com os respectivos resultados.
Em resposta, o Diretor-Geral do DPF encaminhou 'Despacho' do Chefe da Divisão de
Ordem Política e Social/DOPS/CCP/DPF (fls. 66/69), acompanhado de cópia de Oficio expedido pelo
Chefe do Gabinete do então Ministro da Justiça, que determinou ao Diretor-Geral do DPF a adoção de
providências para a prestação da segurança em questão (fl 65).
Min _1S-445 , C: \Meus doeumentos\votos\01457497-Den.doe
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Registre-se que esta denúncia data de setembro de 1997 (fl. 07) E já em outubro daquele
5.
ano o Superintendente Regional do DPF/RN suspendeu a segurança em questão (fl. 68), providência
que coincide com o pedido aqui formulado (fl. 07).
6

Além de ter informado a suspensão da segurança, o DPF esclareceu que:

6.1 - a prestação desse serviço foi determinada pelo Dr. Nelson Jobim, então Ministro da Justiça, por
meio de oficio (fl. 65) e por comunicação pessoal ao Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande
do Norte (fl. 66);
6.2 - outras pessoas ligadas à defesa dos direitos humanos naquele Estado, alvo de ameaças, também
foram beneficiadas com a medida de proteção, que fez parte de um conjunto de providências para
investigar o homicídio do Sr. Francisco Gilson N. de Carvalho, um dos relacionados no Oficio n°
1243/GM/CDDPH/MJ (fl. 65);

6.3 - o Sr. Francisco Gilson N. de Carvalho e o Sr. Luiz Gonzaga Dantas integravam órgão que
combatia o chamado crime de pistolagem ou de mando no Nordeste;
6.4 - a proteção pessoal foi deferida no interesse da União, em atendimento a solicitação do Exmo. Sr.
Governador do Rio Grande do Norte, dirigida ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, por haver suspeitas de
que as polícias militar e civil de seu Estado estivessem envolvidas com o homicídio;
6.5 - o art. 44 da Constituição Federal prevê que a segurança pública é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da polícia federal, entre outros
órgãos e
6.6 - compete ao Departamento de Polícia Federal prevenir e reprimir infrações penais cuja prática
tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme (art. 1°, inciso IV, alínea i, in fine, do
Decreto n° 73.332/73).
Ante a resposta acima, verifica-se que realmente não há dispositivo legal prevendo de forma
explícita a prestação de segurança de vida pelo Departamento de Polícia Federal — DPF.
Entretanto, o rol de competências estabelecido no art. 10 do Decreto n° 73.332/73 — fls.
54/55, não afasta a possibilidade de outras iniciativas, por parte do DPF, para prevenir e reprimir
infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual, nos termos do inciso IV, alínea i, iii fine,
do precitado artigo.
Ressalte-se que o DPF é diretamente subordinado ao Ministério da Justiça (art. 1° do
mencionado Decreto). Ao determinar ao Diretor-Geral daquele órgão a prestação de segurança de vida
em favor de certas pessoas, o Sr. Ministro o fez no uso de sua competência regulamentar (art. 1°, IV, i,
Decreto n° 73.332/73), motivado por denúncia segundo a qual tais pessoas estavam sendo ameaçadas
de morte por grupo de extermínio, formado por policiais civis do Rio Grande do Norte e de outros
Estados (fl. 65).
A julgar pelo teor do item 13, fl. 05, o denunciante não teve conhecimento do oficio
ministerial que determinou a segurança em questão, tendo-se insurgido, na verdade, contra a forma
verbal pela qual o Sr. Ministro reforçou a determinação ao dirigente local do DPF no Rio Grande do
Norte.
Min_IS-445\C:Neus documentos\votos\01457497-Den.doe
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Quanto à afirmação de que o ato ensejador da segurança contraria o art. 37 da Constituição
e os 'ensinamentos de Direito Administrativo', entendemos que não assiste razão ao denunciante, pois o
mesmo partiu da autoridade competente para praticá-lo, sob forma não defesa em lei, a fim de atender
ao interesse público na prevenção de infrações penais, isto é, na proteção de determinados
representantes de entidades defensoras de direitos humanos, ameaçados de morte por grupo de
extermínio, formado por policiais civis de mais de um Estado.
No caso particular do Sr. Luiz Gonzaga Dantas, beneficiado com a segurança, realmente a
continuidade da medida seria contrária ao interesse público, visto que seu comportamento mostrou-se
incompatível com a realização das medidas de proteção, cujas despesas oneravam o Erário. Porém, tal
segurança há muito foi suspensa, conforme relato do item 05 desta.
CONCLUSÃO
13

Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal .

I — conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, por perda do objeto,
visto que a segurança de vida prestada ao Sr. Luiz Gonzaga Dantas, Representante Nacional dos
Direitos Humanos na Região Nordeste, foi suspensa a partir de outubro de 1997, tendo sido autorizada
por ordem do então Ministro da Justiça, mediante oficio, a fim de prevenir possíveis infrações penais,
ante a ameaça de morte contra o beneficiado por grupo de extermínio,
II — dar conhecimento ao denunciante da decisão que vier a ser proferida pelo Tribunal,
III — levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, e
IV — arquivar os presentes autos."

É o Relatório.
VOTO

Constam dos autos elementos que comprovam a perda do objeto da presente denúncia, com a
suspensão, em outubro de 1997, da segurança de vida prestada ao Sr Luiz Gonzaga Dantas.
Destarte, acolho a proposta formulada pela zelosa Unidade Técnica, e VOTO no sentido de que
o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, emil de

novembro

SARAIVA
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

796

/98-TCU- PLENÁRIO

Processo n° TC-014.574/97-7
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Responsável: Vicente Chelotti (Diretor do DPF/MJ)
Interessado: Identidade Preservada (Resolução 77/96)
Entidade: Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE;
8.1 - acolher a presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente ;
8.2 — dar conhecimento desta decisão ao denunciante;
8.3 — levantar a chancela de sigilo que recai sobre os autos; e
8.4 — arquivar o processo.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, liam Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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TC-007.755/97-0 SIGILOSO
dl apartado constituído com vistas a preservar a identidade do
denunciante
Natureza: Denúncia
Entidade: Hospital Universitário de Brasília-HUB
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 4 2, inciso II, da Res.
TCU n2 77/96)
Ementa: Denúncia sobre possíveis irregularidades no âmbito do
Hospital Universitário de Brasília. Conhecimento da Denúncia para, no
mérito, considerá-la parcialmente procedente; determinações à F'UB,
ao HUB e à CISET/MEC; cientificação ao autor da Denúncia do
inteiro teor da Decisão do Tribunal, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentam; juntada do processo às contas da FUB, exercício
de 1998; levantamento da nota de sigilo dos autos.

•

Trata-se de Denúncia sobre possíveis irregularidades administrativas que estariam ocorrendo no
Hospital Universitário de Brasília envolvendo o processo de implantação do Projeto de Informatização do
referido Hospital, ao longo de quase 6 (seis) anos, sem resultado eficaz para os usuários.
As principais irregularidades prendem-se às seguintes ocorrências:
02.
inexistência de procedimento licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade. Os serviços são executados
como sendo um "estudo de pós-graduação" ;
inexistência de contrato ou instrumento análogo;
dois componentes da equipe técnica envolvida com o Projeto foram contratados como professores
substitutos, "unicamente para viabilizar o pagamento dos recursos humanos", o que seria um desvio de
finalidade;
desaparecimento do projeto original de informatização e dos relatórios do auditor do CNPq e do
representante do CPD/UnB;
e) excessiva autonomia dos responsáveis pelo Projeto;
O pouco zelo para com a satisfação dos usuários do sistema; e
g) sucateamento dos equipamentos adquiridos, face à falta de cronograma, ao superdimensionamento
dos objetivos e à"não-definição clara das propriedades do sistema"
Autuado como Denúncia, o processo foi examinado pela 6 2 SECEX, conforme Parecer de fls. 149
03.
a 157, em confronto com as peças referentes às manifestações do então Reitor da Universidade de Brasília
(fl.13), do Diretor do Hospital Universitário (fl. 14) e do Coordenador do Projeto (fls. 15 a 23), bem assim
com a documentação juntada às fls.24 a 148 (anexos! a VI).
O Assessor da Unidade Técnica destacou trechos da argumentação sustentada pelo Diretor do HUB,
04.
transcrevendo, de início, a afirmação nos seguintes termos: "... foram feitas diversas auditorias, quer no
Hospital, quer no Projeto de Informatização Hospitalar (a última delas ... enviada pela CISET/MEC), não
tendo nenhuma delas feito quaisquer constatações que desabonem as administrações da Universidade e do
HUB". E, acrescentou, ainda, observação da mesma autoridade no sentido de que todos os equipamentos
destinados ao Projeto em tela foram adquiridos mediante processos licitatórios realizados pela FUB ou por
meio do Programa de Importação de Equipamentos para Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia.
05. Quanto às respostas aos questionamentos consubstanciados na diligência do Tribunal, o Analista
registrou as informações trazidas pelo representante do Hospital Universitário, uma espécie de histórico do
Projeto, a partir de 1990, a saber:
"a) em maio de 1990, o então Hospital Docente Assistencial de Brasília foi cedido à UnB, deixando
Min-VC_170\C:\Trabalho\sessao\775597.DOC
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de integrar a rede do INAMPS e passando a ser um hospital universitário com tarefas docentes,
assistenciais e de pesquisa;.
para a implantação da informatização do Hospital, a FUB optou por utilizar-se de consultoria de
Analista-Consultor requisitado ao SERPRO, vez que esse possuía experiência comprovada na área de
saúde, e por não haver firmas com comprovada capacidade técnica na área de saúde, à época, nessa
especialidade;
efetivada a requisição, constatou-se que o Centro de Processamento de Dados - CPD da UnB não
dispunha de meios para apoiar o Projeto. Diante disso, foram solicitadas bolsas de trabalho, em número
de dezessete, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o que veio a ser atendido pelo Programa de Recursos
Humanos em Áreas Estratégicas - RHAE do CNPq. As bolsas tiveram a duração de dois anos, a partir
de março de 1992, quando o HUB pôde iniciar seu Programa de Informatização, praticamente sem dispor
de outros recursos financeiros, e criar um centro de desenvolvimento de 'software' especifico para a área
de saúde;
durante a vigência das bolsas (1992 e 1993), a equipe de informatização do HUB desenvolveu um
grande número de programas. Em 1994, foi solicitado ao MCT a prorrogação das bolsas por mais um
ano, visto que, devido a cortes orçamentários, a NB continuava não podendo arcar com os custos
financeiros dos recursos humanos diretamente envolvidos. Nessa ocasião, a atual Diretora da Faculdade
de Saúde interferiu junto ao Ministério a fim de sustar a continuidade das bolsas, alegando falta de
capacidade técnica da equipe;
em conseqüência, o RHAE submeteu o Projeto a uma auditoria técnica, cuja equipe era formada
por `experts' em informática em saúde. A conclusão da auditoria foi de que se desse continuidade às
bolsas;
j) devido aos percalços havidos, como a solução de continuidade das bolsas, a equipe do Projeto ficou
reduzida a quatro técnicos em 1995, quando findaram as concessões do RHAE;
g) outra vez em função de dificuldades orçamentárias e financeiras, a FUB optou por contratar os
quatro técnicos remanescentes como professores substitutos pelo período de um ano, visto que todos
possuíam curso de mestrado;
h) enquanto professores substitutos, os técnicos exerceram funções didáticas, transmitindo as técnicas
desenvolvidas ao corpo médico e a residentes, internos, alunos e outros profissionais do HUB;
i) após esse período, buscando uma solução definitiva, a UnB contratou os três técnicos restantes com
inexigibilidade de licitação, por notória especialização, tendo tal contrato um custo mensal em torno de
R$ 8.000,00 para toda a equipe."
Além das questões acima ressaltadas, o Assessor examinou também a contratação de quatro técnicos
como professores substitutos, por tempo determinado (Lei n 2 8.745/93, art. 2 2, inciso IV), não verificando
qualquer indicio de irregularidade, uma vez que o Projeto se caracterizou, desde o inicio, como uma atividade
de pesquisa. Todavia, relativamente ao tempo de duração do mencionado contrato, entendeu que pode ter
ocorrido infração ao inciso III, do art. 4 2 , da citada lei, caso viesse a se confirmar que o Sr. Márcio
Cammarota, autor do projeto, recebeu salário de professor substituto durante 1 ano e 3 meses, quando o
prazo máximo permitido é de 12 (doze) meses.
O Analista destacou irregularidades quanto à concessão de suprimentos de fundos ao professor
acima citado, não apenas no que tange à adoção do mesmo de forma permanente (quadro de fl.153), tendo
em vista que apenas em caráter excepcional deve ser utilizado, mas também no que diz respeito à concessão
de suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo
quando não haja outro servidor na repartição (Decreto n 2 93.872/86, art. 45, § 3 2 ), o que não acontece no
HUB.
Relativamente ao desaparecimento do projeto original de informatização e dos relatórios do auditor
08.
do CNPq e do Representante do CPD/UnB, o Assessor da 6 2 SECEX, após análise das justificativas
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apresentadas pela FUB, entendeu que não foram dirimidas as dúvidas suscitadas, necessitando mais
informações a respeito.
Sobre a especial autonomia dos responsáveis pelo Projeto e o pouco zelo para com a satisfação dos
usuários, o Analista aceitou as justificativas consubstanciadas nos pronunciamentos trazidos à colação,
enfatizando que é realmente tarefa dificil e subjetiva avaliar o grau de satisfação de usuário acerca da
utilização de projetos.
Finalmente, no que diz respeito ao último quesito da Denúncia, envolvendo falta de cronograma,
superdimensionamento das tarefas, indefinição de prioridades e sucateamento dos equipamentos adquiridos,
o informante, após detida análise da documentação juntada ao processo e das alegações apresentadas, afirmou,
dentre outras observações, o seguinte:
"..., entendemos, SM.I, que a eventual obsolescência dos microcomputadores já adquiridos não é
insanável e nem se configura necessariamente em prejuízo, tendo em vista que os equipamentos existentes
estão instalados e operando e podem ser usados preferencialmente como terminais dos sistemas
gerenciados por servidores, enquanto que o uso de softwares de última geração e de aplicação
independente pode ser direcionado às novas máquinas que forem sendo compradas".
Concluindo seu exame preliminar dos autos, a Assessoria da Unidade Técnica competente propôs
11.
que fosse realizada inspeção no Hospital Universitário de Brasília para verificação e análise da seguinte
documentação:
"a) processos de contratação com inexigibilidade de licitação de todos os técnicos e consultores
envolvidos na implantação da informatização do Hospital Universitário de Brasília - HUB, e respectivos
termos aditivos eventualmente existentes;
b processos de contratação temporária, como professores substitutos, de quatro técnicos envolvidos
na implantação da informatização do HUB, e documentação que ateste a efetiva duração desses
contratos;
todos os processos de concessão de suprimento de fundos ao Sr. Márcio Humberto Montagna
Cammarota, e respectivas prestações de contas, referentes aos exercícios de 1995, 1996 e 1997
versão mais atualizada do projeto básico de informatização do HUB;
Relatório da Auditoria Técnica do CNPq realizada no Projeto de Informatização do HUB em 1994
e coordenada pelo Dr. Daniel Sigoulen;
1) relatórios e avaliações efetuadas no Projeto de Informatização do HUB pelo CPD/UnB."
O Sr. Secretário de Controle Externo acolheu as conclusões do Assessor encaminhando o processo
12.
ao meu Gabinete.
Determinei, por Despacho de fl. 159, a realização da inspeção sugerida.
13.
Em cumprimento, foi efetivada a verificação in loco, tendo sido juntados aos autos os elementos de
14.
fls. 160 a 242, os quais mereceram novo exame da 6?- SECEX (fls. 243 a 247).
Quanto aos processos de contratação com inexigibilidade de licitação... (letra "a"), a inspeção não
15.
verificou irregularidades, uma vez que foi constatada a necessidade de manter a equipe técnica responsável
pelo desenvolvimento dos sistemas e implementação do projeto, pois a mesma já estava há mais de 4 (quatro)
anos prestando serviços na área, inicialmente com bolsas do CNPq e depois como professores substitutos.
Atualmente só existem dois contratados.
Relativamente aos processos de contratação temporária de professores substitutos por período
16.
superior ao prazo legal permitido, as informações trazidas pela inspeção dão conta que, após pesquisa realizada
junto ao SIAPE, houve a confirmação de que dois técnicos (Vilson Luiz Huppes e Sérgio Teixeira Gaia) foram
contratados como professores substitutos em 01.06.95 e permaneceram até 01.08.96 (14 meses de duração).
Quanto aos outros dois (Márcio Cammarota e Francisco Javier de Obaldia Diz), não foi encontrado registro
que indicasse a ocorrência da ilegalidade suscitada na Denúncia.
ia
Quanto às concessões de suprimentos de fundos, as verificações in loco comprovaram a ocorrêncit
17.
.
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das irregularidades levantadas nos autos, mas, considerando que não foram encontrados indícios de
locupletamento ou de dano à entidade, o Assessor da Unidade Técnica do Tribunal entendeu que se devesse
determinar ao HUB a rigorosa observância da legislação regulamentadora da concessão e aplicação de
suprimentos de fundos (art. 68 da Lei 4.320/64, art. 45 do Decreto n 2 93.872/86, Port/MF/ 492/93 e a Lei
8.666/93, incisos I e II do art. 23).
Outra questão levantada na presente Denúncia e que mereceu cuidadoso exame da equipe de
inspeção refere-se à falta de atualização do projeto básico, datado de 1991. O assunto ensejou do
Analista/informante as seguintes observações:
constata-se um problema bem mais amplo do que a existência formal de um projeto básico
atualizado. Os sistemas estão sendo desenvolvidos e implantados, atualmente, por uma equipe de apenas
dois técnicos contratados pelos já mencionados processos de inexibilidade, únicos remanescentes da
equipe original. Essas pessoas podem a qualquer momento ou ao término de seus contratos (..), deixar
de prestar serviços, vez que o objeto dos ajustes não é a entrega de um produto acabado, mas o
desenvolvimento de tarefas, de acordo com as prioridades estabelecidas pela Comissão de Informatização
do HUB.
Ademais disso, as atividades de desenvolvimento e implantação do projeto de informatização não são
acompanhadas por nenhum servidor do quadro da FUB, assim como não o foram ao longo de mais de
seis anos de trabalho. Dessa forma, o risco de o investimento feito no desenvolvimento de tecnologia e
de softwares ao longo de todo esse tempo, e que consumiu consideráveis recursos públicos, se perder é
real e imediato. Some-se que o projeto é a tese acadêmica de doutorado de seu autor, Sr. Márcio H. M
Cammarota, coordenador da equipe. Aliando-se tudo isso à falta de projetos físicos e lógicos atualizados,
conclui-se que a preocupação externada pelo autor da denúncia quanto à garantia da efetiva propriedade
dos softwares desenvolvidos é pertinente."
No que diz respeito ao Relatório de Auditoria Técnica do CNPq (item "e" da inspeção), a análise
procedida no "Relatório de Consultoria de Avaliação do sistema de informatização hospitalar do Hospital
Universidade de Brasília", elaborado pela equipe de consultores composta pelo Prof Daniel Sigulem,
Coordenador do Centro de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina e pelo Dr. Reginaldo
Holanda Albuquerque, Consultor na área de Informática Médica do Centro Clínico Oswaldo Cruz e enviado
ao Programa de Recursos Humanos para Áreas Estratégicas-RHAE/CNPq, em 25.02.94, demonstrou que tudo
foi realizado dentro da melhor técnica.
De acordo com a avaliação dos consultores acima citados, trata-se de um projeto bem elaborado,
adequadamente conceituado, com a utilização de ferramentas próprias de desenvolvimento e uma filosofia
de DOWN SIZING pertinente, isto é, a utilização de micro computadores inter-conectados por cabo de fibra
ótica, de acordo com a tendência atual dos sistemas hospitalares.
Finalmente, quanto aos Relatórios e Avaliações efetuadas no Projeto em tela pelo CPD/UnB, a
inspeção do TCU não encontrou qualquer documento dessa natureza. O único parecer técnico de caráter
interno existente é de autoria de um assessor do Vice-Reitor (não identificado), datado de 21.06.94 (fls.
235/242). Nesse documento foi sugerida a criação urgente de três comissões (áreas de compras; de rede fisica;
e de análise dos módulos do sistema), com a participação do CPD, para acompanhamento do projeto. Ante
a falta de técnicos que pudessem ser alocados, foi proposto que os 8 (oito) futuros servidores do HUB (5
analistas e 3 programadores), que seriam selecionados à época, mediante Concurso Público, seriam todos
integrados ao projeto. Isso jamais foi implementado.
Diante das constatações apresentadas, o Assessor da 6 2 SECEX, Sr. Sérgio Ricardo de Mendonça
Salustiano, propôs o seguinte:
"I- conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
II- determinar à FUB
a) observe com rigor os dispositivos da Lei n°8.745/93, modificada pela MP n° 1.554-15 e suas
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reedições, quando da contratação de professores substitutos, especialmente no tocante ao seu art 4°.
b) tome as providências necessárias para que servidores devidamente capacitados do seu quadro
próprio de pessoal sejam integrados ao projeto de informatização do HUB, de forma a conhecer e
dominar a tecnologia e os softwares criados, desenvolvidos e/ou implantados, garantindo-se sua efetiva
propriedade e a preservação do investimento realizado;
III- determinar ao HUB, por intermédio da FUB, a rigorosa obediência à legislação que rege a
concessão de suprimentos de fundos, especialmente quanto:
ao art. 68 da Lei n° 4.320/64 e ao art. 45 do Decreto n° 93.872/86, atentando que o pagamento de
despesas por meio de suprimento de fundos tem caráter excepcional e restringe-se àquelas que não
possam subordinar-se ao processo normal de aplicação;
ao § 3°, alínea b, do art. 45 do citado Decreto, não concedendo suprimento de fundos a servidor
que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a ser adquirido;
ao disposto no art. 2° da Portaria n° 492/93 do Ministério da Fazenda, atentando que o valor de
cada documento de despesa deve corresponder a no máximo 0,25% do valor atualizado das alíneas 'a'
dos incisos I e II (conforme o caso), do art. 23, da Lei n°8.666/93, vedado o fracionamento da despesa
ou do documento comprobatório para adequação a esse limite;
IV- determinar à CISET/MEC que faça constar, no Relatório de Auditoria das contas da FUB
referentes ao exercício em curso, informações sobre as providências adotadas com vistas a dar
cumprimento às recomendações efetuadas, bem como sobre os resultados obtidos;
V- dar conhecimento ao denunciante do teor da Decisão que vier a ser adotada, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentarem;
VI- levantar a chancela de 'sigilo' que recai sobre estes autos;
VII- juntar, oportunamente, o presente processo às contas da FUB, referentes ao exercício de 1998,
para exame em confronto."
O Secretário de Controle Externo acolheu as proposições do Assessor.
Solicitada a audiência da douta Procuradoria, o digno Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, sustentando Parecer de fls. 249/250 manifestou também sua anuência às conclusões da 6 SECEX.
É o Relatório.
VOTO
Esclareço, preliminarmente, que estes autos foram apresentados em Sessão de setembro passado,
ocasião em que o nobre Ministro-Substituto Benjamim Zymler formulou pedido de vista, com fulcro no art.
50 do Regimento Interno, posteriormente restituindo-o a meu Gabinete, com a informação da desistência do
pedido de vista.
A matéria consubstanciada na presente Denúncia, conforme informações trazidas à colação, em
especial os documentos examinados pela equipe de inspeção, envolve questões referentes à implantação de
um programa que visa informatizar o Hospital Universitário de Brasília - HUB, com o apoio financeiro do
CNPq, por intermédio do fornecimento de bolsas.
Em que pese o aspecto técnico ressaltado no exame do assunto, a preocupação demonstrada pelo
denunciante merece consideração, tendo em vista o tempo despendido no projeto, mais de 6 (seis) anos, desde
que foi iniciado em 1991, bem como os recursos nele utilizados no decorrer desse período.
O que restou demonstrado nos autos, sem sombra de dúvida, é a presença de problemas estruturais,
que vêm interferindo no desenvolvimento do projeto em si e na implantação dos sistemas de forma integral,
acarretando, no caso, descontentamento da parte de alguns usuários. É questão administrativa que deve ser
contornada, o mais rápido possível, a fim de evitar maiores prejuízos à instituição e inviabilizar a utilização
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do programa, que poderá se tornar inteiramente obsoleto.
Sabe-se que a falta de número suficiente de técnicos qualificados, em qualquer área que exige
especialização e, principalmente na área de informática, dificulta as tarefas de aperfeiçoamento de softwares,
prejudicando, conseqüentemente, a evolução tecnológica vinculada aos processos de informatização, por mais
adequados e bem elaborados que sejam os projetos básicos.
Fora do âmbito administrativo mencionado, há também outro ponto crítico digno de destaque,
conforme foi registrado no Relatório da Comissão da Faculdade de Saúde (fls. 92 a 97). Trata-se da postura
de isolamento mantida pelos integrantes da equipe de informatização, deixando de contar com a participação
de parcerias, quer do setor público, quer do setor privado, indispensáveis à ampliação das bases técnicas,
políticas e de recursos para o desenvolvimento do processo sob enfoque.
Entendo, ante todo o exposto, que não se pode cogitar, a esta altura dos acontecimentos, de
3L
interromper o Projeto de Informatização do HUB, em face do tempo e dos recursos despendidos, devendo,
assim, os responsáveis envolvidos no processo tentarem resolver, em caráter de urgência, os problemas
detectados, dando continuidade ao trabalho programado com aproveitamento máximo dos investimentos
realizados.
Isso posto, de acordo com os Pareceres da Unidade Técnica e da douta Procuradoria, Voto no
sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em i_i de

VALR CAMPELO'
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 797 /98-TCU-Plenário

•

Processo n 2 TC-007.755/97-0 SIGILOSO
c/1 apartado constituído com vistas a preservar a identidade do denunciante
Classe VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 4 2 , inciso II, da Res. TCU n 2 77/96)
Entidade: Hospital Universitário de Brasília-HUB
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 6 2 SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar à FUB - Fundação Universidade de Brasília:
8.2.1. a observância rigorosa dos dispositivos da Lei n° 8.745/93, modificada pela MP no 1.554-15 e suas
0
reedições, quando da contratação de professores substitutos, especialmente no tocante ao seu art. 4 ;
8.2.2. a adoção imediata das providências necessárias para que servidores devidamente capacitados do
seu quadro próprio de pessoal sejam integrados ao projeto de informatização do HUB, de forma a conhecer
e dominar a tecnologia e os softwares criados, desenvolvidos e/ou implantados, garantindo sua efetiva
propriedade e a preservação do investimento realizado;
8.3. determinar ao HUB - Hospital Universitário de Brasília, por intermédio da FUB, a rigorosa
obediência à legislação que rege a concessão de suprimentos de fundos, especialmente quanto:
8.3.1. ao art. 68 da Lei n° 4.320/64 e ao art. 45 do Decreto n° 93.872/86, atentando que o pagamento de
despesas por meio de suprimento de fundos tem caráter excepcional e restringe-se àquelas que não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação;
8.3.2. ao § 3°, alínea b, do art. 45 do citado Decreto, não concedendo suprimento de fundos a servidor
que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a ser adquirido; e,
8.3.3. ao disposto no art. 2° da Portaria n° 492/93 do Ministério da Fazenda, observando o valor máximo
permitido, em cada caso, nos termos dos incisos I e II, do art. 23, da Lei n° 8.666/93, vedado o fracionamento
da despesa ou do documento comprobatório para adequação a esse limite;
8.4. determinar à CISET/MEC que faça constar, no Relatório de Auditoria das contas da FUB referentes
ao exercício de 1998, informações sobre as providências adotadas no cumprimento das recomendações
efetuadas, bem como sobre os resultados obtidos;
8.5. dar conhecimento ao denunciante do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam;
8.6. juntar, oportunamente, o presente processo às contas da FUB, referentes ao exercício de 1998, para
exame em conjunto e em confronto; e
8.7. levantar a nota de "sigilo" que recai sobre estes autos.
Ata n° 45/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/11/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII PLENÁRIO
TC-003.852/98-9 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Denunciante: Identidade Preservada (art. 55, § 1 9 , da Lei n 9
8.443/92 c/c o art. 35, § 4 9-, inciso II, da Resolução n 2 77/96 TCU).
Entidade: Escola Técnica Federal de Mato Grosso
Responsável: Josdyr Vilhagra
Ementa: Denúncia de irregularidades praticadas na Escola Técnica
Federal de Mato Grosso, sobre o pagamento de diárias. Conhecer da
Denúncia, formular determinações, dar ciência ao denunciante,
cancelar a nota de sigilo que chancela os autos e promover a sua
juntada às contas da Entidade referentes ao exercício de 1998.

•

Tratam os presentes autos de denúncia de irregularidades com relação à concessão, pelo DiretorGeral da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, Prof. Josdyr Vilhagra, de 14 1/2 diárias a cada um dos
Assessores: Maurício de Almeida Campos e Alenir Ferreira da Silva, no valor total de R$ 4.214,06, para
"acompanhar os alunos participantes da Banda Musical Mestre Albertino" em viagem ao Rio de Janeiro,
no período de 13.02 a 27.02.98.
Promovida a audiência do responsável, as razões de justificativas apresentadas foram analisadas
02.
pela Sra. Diretora da r Divisão Técnica da SECEX/MT, nos seguintes termos:
"a) o evento visava o intercâmbio com as bandas da Escola Federal de Química e da Escola Técnica
Federal do Rio de Janeiro, a realizar-se entre os dias 13 e 23 de fevereiro/98, sendo que, nessa mesma
época, os professores e alunos daquelas escolas estavam em pleno período de férias coletivas;
Em suas justificativas o responsável limitou-se a responder que "SIM".
a data da viagem, de 13 a 23.02.98, coincide com o período do carnaval;
Informa o responsável que o período era coincidente e que a programação prevista foi efetuada.
participaram da viagem 4 (quatro) servidores ativos e 1 (um) inativo, sendo que apenas os
responsáveis pela viagem e ocupantes de função de confiança: Sr. Mauricio da Silva Campos, Assessor da
Direção, e Sra. Alenir Ferreira da Silva, Assessora de Comunicação Social, receberam diárias; e
pagamento de 14 1/2 diárias aos Assessores, referentes a 14 (quatorze) dias, de 13 a 27.02.98, num
total de R$ 4.214,06, quando a data de realização do evento era de 13 a 23.02.98 ;
Com relação a essas duas alíneas, esclarece o Diretor-Geral que os servidores em questão receberam
de fato as diárias por serem os responsáveis pelo acompanhamento e guarda dos alunos.
concessão de ajuda de custo da Associação de Pais e Mestres da ETF/MT, no valor de R$800,00,
além das diárias;
Informa o responsável que a Associação em comento é constituída como 'entidade jurídica própria',
à qual os alunos solicitaram ajuda para custear as despesas com ônibus e estada.
cobrança de contribuição dos participantes no valor de R$40,00;
Conforme informado, os alunos da banda decidiram em reunião ratear os custos da viagem, colaborando
voluntariamente com a cota de R$40,00. Informa, ainda, que alguns alunos não conseguiram recursos para
a cota, porém viajaram com o consentimento do grupo.
viagem realizada em ônibus fretado de empresa particular;
Informa o responsável que 'SIM'.
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ausência do maestro responsável pela banda na viagem em questão;
Esclarece o responsável que o Maestro não pode viajar na época, porém seu auxiliar, Sr. Celso Gonçalo
Nazário fez o acompanhamento.
ausência de informações quanto à realização do evento e os resultados obtidos pela ETFMT;
O responsável informa que 'houve falta de confirmação na véspera da viagem apesar dos contatos
anteriores, através do guia, Sr. Júnior, sobrinho do Professor George Salvador Brito Alves Lima, de
Turismo da ETF/MT. O relatório foi executado após o retorno conforme anexo B 01(25/03/98, protocolo
de processo n1 00757), enviado à Gerência de Administração e Manutenção (fls. 13/19)'.
ausência de comunicação do evento aos professores e alunos do Curso de Turismo da ETFMT, bem
como da participação dos mesmos;
Esclarece o Diretor Geral que o roteiro turístico e de intercâmbio do projeto da viagem foi executado
pelo Professor George Salvador, e que não constava no referido processo, porém sempre existiu (fls. 20
e v ).
1) divergência entre a data da viagem informada no Boletim de Serviço (n1 07- fevereiro de 1998) e a
constante do Boletim Informativo da ETF/MT (n° 02 - fevereiro de 1998);
O responsável esclarece que o Boletim Informativo, conhecido como jornal da ETF/MT, errou na data
divulgada, sendo a data correta a que consta do Boletim de Serviço n1 02 (fls.22) .
Diante dos esclarecimentos apresentados, restou confirmado que era do conhecimento da Direção da
Escola que não haveria condições de manter contato com os componentes das bandas, e seus responsáveis,
posto que se encontravam em férias.
Da mesma forma, era do conhecimento da Direção que o roteiro estabelecido não contemplava
atividades de intercâmbio, uma vez que a própria visita à ETF/RJ estava, desde o início, passível de
substituição por visita à Aeronáutica.
Quanto à ausência de participação dos alunos do curso de turismo, a presença do Professor George
Salvador no evento, bem como o fato de ter sido ele, professor na área de Turismo da ETF/MT, a pessoa
que elaborou o programa (fls. 20 e v.), não dão à viagem caráter didático, já que os alunos que dela
participaram não precisavam estar no curso em questão, bastava serem componentes da Banda. Além disso,
verificando o roteiro apresentado, constata-se que o mesmo guarda extrema semelhança com qualquer
roteiro turístico disponível em agências de viagem, não contemplando nenhuma atividade específica que
contribuísse para o processo ensino/aprendizagem.
Acresce notar, que a única atividade realizada, que guarda relação com a Banda, foi a obtenção de
partituras junto a FUNARTE, o que ocorreu em dia 'livre', ou seja, fora da programação.
Registramos, ainda, a colaboração de familiares do Professor George Salvador, sendo sua mãe, D. Nilda,
a anfitriã e seu sobrinho, Sr. Júnior, o guia turístico
Assim, o que se depreende dos fatos denunciados, em confronto com as razões apresentadas, é que,
embora tenha sido utilizada a expressão 'intercâmbio', tratou-se, na verdade, de viagem de lazer realizada
pelos componentes da Banda da ETFMT, contando com a participação de alguns professores.
Considerando que a viagem realizada não contemplava atividade de interesse da Instituição, nem se
revestia de caráter didático, não há como considerar regular o pagamento de diárias aos servidores
Maurício de Almeida Campos e Alenir Ferreira da Silva".
Por todo o exposto e considerado propõe, com o endosso do Sr. Secretário da SECEX/MT:
03.
"I - julgada procedente a presente denúncia, uma vez que, não se revestindo a viagem de caráter
oficial, a concessão das diárias carecia de embasamento legal;
II - determinado o ressarcimento dos valores pagos a título de diária aos servidores Maurício de
Almeida Campos e Alenir Ferreira da Silva, conforme publicação no Boletim de Serviço n 2 02, de fevereiro
de 1998;
III - determinada ajuntada do presente processo às contas referentes ao exercício de 1998;

ridy
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IV - determinado ao controle interno que informe, nas contas referentes ao exercício de 1998,
quanto à efetivação do ressarcimento das diárias pagas irregularmente; e
V - comunicada, ao denunciante, a decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal."
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente convém registar que a denúncia em exame preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 213 do Regimento Interno do Tribunal, devendo, portanto, ser conhecida.
Quanto ao mérito manifesto-me de acordo com a procedência da presente denúncia, visto que,
conforme restou comprovado nos autos, a viagem realizada não contemplava atividade de interesse da
Instituição, nem se revestia de caráter didático. Nesse sentido as diárias pagas aos servidores são irregulares.
Assim, por todo o exposto e considerado, acolho o parecer da Unidade Técnica e VOTO no sentido
de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 11 de

VALMIR CiMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO NQ

7 98/98 - TCU - Plenário

Processo n2 TC- 003.852/98-9 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade Preservada (art. 55, § 1 2, da Lei n 8.443/92 c/c o art. 35, § 42 , inciso II, da
Resolução n2 77/96-TCU)
Entidade: Escola Técnica Federal de Mato Grosso
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MT
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
considerá-la procedente, visto que, não se revestindo a viagem de caráter oficial, a concessão das diárias
carece de embasamento legal;
8.2 - determinar o ressarcimento dos valores pagos a título de diária aos servidores Maurício de Almeida
Campos e Alenir Ferreira da Silva, conforme publicação no Boletim de Serviço n 2 02, de fevereiro de 1998;
8.3 - determinar ao controle interno que informe, nas contas referentes ao exercício de 1998, quanto
à efetivação do ressarcimento das diárias pagas irregularmente; e
8.4 - comunicar ao denunciante o inteiro teor da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam;
8.5 - determinar ajuntada do presente processo às contas da Entidade, referentes ao exercício de 1998;
8.6 - cancelar a nota de sigilo que reveste estes autos.
Ata n° 45/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
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 Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

1/
VA IR CA PELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC-100.145/96-5 (sigiloso)
-Natureza: Declaração de Bens e Rendas
-Unidade: Ministério Público Federal.
-Responsáveis: Srs. Derocy Giácomo Cirillo da Silva,
Raimundo Cândido Junior e Roberto Casali (Membros do
Ministério Público Federal)
-Ementa: Declaração de Bens e Rendas. Descumprimento de
diligência do TCU, por parte de Membros do Ministério
Público Federal, para apresentação de declaração de bens e
rendas prevista em legislação. Aplicação de multa
Representação junto à Procuradoria-Geral da República.

RELATÓRIO
Trata-se de processo originário de solicitação de declaração de bens e rendas de Membros
do Ministério Público Federal, em cumprimento às disposições da Lei n° 8.730/93, relativamente à
obrigatoriedade de sua apresentação para o exercício de cargos, empregos e funções de confiança nos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e à vista da competência fiscalizadora atribuída a este Tribunal
pela citada Lei, consoante o que dispõe a Portaria/TCU n° 132/94, que incumbiu a 5' SECEX de realizar
os procedimentos dela decorrentes no âmbito interno desta Casa.
Após reiteradas diligências visando ao saneamento das situações verificadas neste processo,
2.
em Sessão Extraordinária de caráter reservado, realizada no dia 26/11/97, submeti a matéria ao julgamento
deste Egrégio Plenário, que acolhendo as conclusões por mim apresentadas assim deliberou, mediante a
Decisão n° 838/97:
H (..)

8.1 - fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o Sr. Derocy
Giácomo Cirillo da Silva encaminhe a este Tribunal os elementos indicados na alínea "a" abaixo,
adotando-se idêntico procedimento em relação aos Srs. Raimundo Cândido Júnior e Roberto Casa li,
no que se refere aos elementos especificados nas alíneas 'a' e 'h', a seguir:
informações, constantes de folha suplementar, relativas à posição patrimonial (bens e
direitos), inclusive dívidas e ônus reais, em 31112192 e 31112193, em UFIR, na hipótese de o
patrimônio ter sofrido variação, acrescentando informação pertinente, com data e assinatura, no
caso da inexistência de variação patrimonial no mencionado período;
cópia da declaração de bens e rendas, referente ao exercício de 1994, ano-base 1993,
devidamente preenchida, em UFIR, com as informações relativas à posição patrimonial, tal como
especificadas na alínea 'a' supra, observando-se as exigências em ambas as hipóteses ali previstas;
8.2 - determinar à Unidade de Pessoal, por intermédio de seu Dirigente, que adote as
medidas necessárias para cientificar os servidores indicados no subitem 8.1 precedente, desta
Decisão, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento do respectivo expediente, o documento comprobatório com a data e assinatura do
destinatário, apresentando, ainda, os esclarecimentos necessários, no caso da impossibilidade de
obtenção da ciência, sob pena de aplicação ao responsável pela referida Unidade de Pessoal da
multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei no 8.443192, cic o art. 220, inciso IV, do Regimento
InternoITCU;
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8.3 - alertar os interessados de que a falta de cumprimento desta Decisão, no prazo
fixado, sem causa justificada, ensejará a aplicação da multa prevista nos dispositivos legal e
regimental mencionados no subitem 8.2 supra, e representação ao Ministério Público, para
apuração de eventuais crimes e aplicação das penalidades previstas no parágrafo único do art. 30
da Lei n° 8.730193; e
8.4 - manter a chancela de sigiloso aposta nos presentes autos."
Em decorrência da deliberação acima reproduzida, a 5' SECEX procedeu às devidas
notificações conforme consta às fls. 56/60 dos autos.
Reexaminando o presente processo, nossa Unidade Técnica, em parecer do Secretário, em
substituição, Dr. Rosendo Severo dos Anjos Neto, informa que (fl. 70):
Expedidos ofícios de diligências 'fls. 58/60), apenas o Sr. Derocy Giàcomo Girino
apresentou a documentação solicitada. O Sr. Raimundo Cândido Junior, apesar de ciente em
07.01.98, conforme caracterizado na fl. 64, até a presente data não cumpriu a determinação do
Tribunal. Quanto ao Sr. Roberto Casali, esta Secretaria realizou 3 tentativas de entrega do oficio de
comunicação da Decisão por intermédio de servidor designado, havendo a recusa sistemática de
recepção por parte daquele membro do Ministério Público. Como conseqüência, foi publicado edital
de comunicação no Diário Oficial da União no dia 28.05.98, estabelecendo prazo de 15 (quinze) dias
para o cumprimento da determinação, o que até a presente data não ocorreu".
Entendendo, por fim, esgotado o prazo estabelecido pelo Tribunal, sem que os servidores
atendessem à determinação, nem apresentassem razões de justificativa, propõe (fl.70):
"a) aplique aos re.sponsáveis Raimundo Cândido Júnior e Roberto Casali, membros do
Ministério Público Federal, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 220,
inciso IV do RIITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para efetuar, e
comprovar perante o Tribunal, o recolhimento da divida aos cofres do Tesouro;
h) autorize, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança
judicial da divida acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do
prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação, na forma da
legislação em vigor;
c) represente junto à douta Procuradoria-Geral da República acerca das ocorrências
comprovadas nos autos para que o órgão formalize as medidas necessárias ao enquadramento dos
citados servidores públicos federais no parágrafo único, do art. 3°, da Lei n° 8.730/93, dando curso
aos procedimentos legais aplicáveis ao feito".
Retornando o processo ao meu Gabinete, solicitei pronunciamento da douta Procuradoria
ão Técnico, em cota
que, em atenção à audiência requerida, manifestou a sua anuência à proposta do Órg
singela.
VOTO

As manifestações do Órgão Técnico e do Ministério Público, inseridas nestes autos, não
deixam dúvidas de que as diversas diligências promovidas no âmbito do TCU, primeiramente, por
iniciativa da 5' SECEX e, posteriormente, por Decisão deste Colendo Plenário não foram suficientes para
fazer com que os responsáveis em questão regularizassem sua situação, conforme preceitua a Lei
8 730/93, em seu art. 1°, § 2°, in verbis :
2 . \\min-lmr_482 \c\zarquivo\voto1998\10014596.doc
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"art. 1°. É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de
renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou
função, bem como no final de cada exercício .financeiro, no término da gestão ou mandato e nas
hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores
públicos adiante indicados:
1- Presidente da República;
II - Vice-Presidente da República;
III - Ministros de Estado;
IV - membros do Congresso Nacional;
V - membros da Magistratura Federal;
VI- membros do Ministério Público da União;
VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança,
na Administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União.
§10
§ 2' o declarante remeterá, incontinenti, uma cópia da declaração ao Tribunal de Contas
da União (..)"
Observa-se, então, claramente, que este Tribunal tomou todas as medidas preliminares
possíveis e cabíveis no âmbito de sua competência, na tentativa de saneamento dos presentes autos, não
logrando êxito.
No presente momento, à luz dos paradigmas regimentais e legais, não vislumbro outra ação
saneadora a ser rigorosamente implementada por esta Corte de Contas diferente da cominação aos
indigitados da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 220, inciso IV, do
RI/TCU, sob pena de fragilização dos dispositivos que regem a matéria, sistematicamente desrespeitados.
Assim posto, acolho na íntegra os pareceres emitidos nos autos e voto por que o Tribunal
adote o Acórdão que submeto ao descortino deste E. Plenário.
T C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 11 de novembro de 1998

LINCO N

L AES DA ROCHA
Ministro- elator
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Tribunal de Contas da União

TC 100.145/96-5
DECLARAÇÃO DE VOTO

Na presente situação, ficou o Tribunal impossibilitado de dar cumprimento à sua atribuição
legal, definida no art. 1°, § 2°, da Lei ° 8.730/93, no tocante aos bens e rendas dos dois membros do
Ministério Público Federal que deixaram de atender à determinação contida na Decisão n° 838/97 —
Plenário, em especial aquela atribuição que concerne ao controle da legalidade e legitimidade dos
mencionados bens e rendas.
Como há previsão na referida Lei (art. 5°) para a Fazenda Pública Federal e TCU
realizarem, em relação às declarações ali tratadas, troca de dados e informações que lhes possam
favorecer o desempenho das respectivas atribuições legais, caberia, ao menos, a remessa de cópia da
Decisão adotada à Secretaria da Receita Federal para as verificações estabelecidas no art. 1 0 , § 2°, inciso
II, da Lei n° 8.730/93. Em conseqüência, solicitar daquele Órgão que comunique a este Tribunal as
apurações realizadas.
Saliento que o sigilo fiscal está mencionado no parágrafo único do art. 5° da mencionada
Lei, tendo sido o dever de mantê-lo estendido aos funcionários deste Tribunal.
Assim, entendo que deveriam ser acrescentados ao presente Acórdão os seguintes itens:
- remeter cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam à Secretaria da Receita Federal para que seja verificado o estabelecido no art. 1°, § 2°,
inciso II, da Lei n° 8.730/93;
- solicitar ao referido Órgão que, com base no art. 5° da referida Lei, informe a este
Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, os resultados da providência acima.
Essas, Srs. Ministros, as sugestões que tenho a agregar ao bem fundamentado trabalho do
eminente Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de novembro
de 1998.

/1
DHE1AR PALADINI GHISI
inistro-Revisor
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AC Ó RD ÃO N° 173 /98 - TCU - Plenário

1. Processo n°: TC-100.145/96-5 (Sigiloso).
2. Classe de Assunto: VII - Declaração de Bens e Rendas.
3. Responsáveis: Derocy Giácomo Cirillo da Silva, Raimundo Cândido Junior e Roberto Casali (Membros
do Ministério Público Federal).
4. Órgão: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
6. Representante do Ministério Público: Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
7. Unidade Técnica: 5' SECEX.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos originários de solicitação de declaração de bens
e rendas de Membros do Ministério Público Federal, referente a providências com vistas a dar
cumprimento às disposições da Lei n° 8.730/93.
Considerando o descumprimento sistemático das disposições contidas na Lei n° 8.730/93,
pelos Drs. Raimundo Cândido Junior e Roberto Casali, Membros do Ministério Público Federal;
Considerando que os responsáveis já haviam sido alertados da possibilidade de ser-lhes
aplicada a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92 (item 8.2 da Decisão n° 838/97-TCUPlenário-Sigiloso);
Considerando o dispdsto no parágrafo único do art. 3° da Lei 8.730/93, relativamente ao
enquadramento dos supracitados responsáveis;
Considerando, ainda, que todas as providências saneadoras já foram implementadas por esta
Corte de Contas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
aplicar aos responsáveis, Raimundo Cândido Junior e Roberto Casali, Membros do Ministério
Público Federal, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 220,
inciso IV, do RI/TCU, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da notificação, para efetuar, e comprovar perante o Tribunal, o recolhimento da divida aos cofres
do Tesouro Nacional;
autorizar, desde logo, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°
8.443/92, a cobrança judicial da divida, acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao
término do prazo ora estabelecido, até a data do redólhimento, efetuando, se necessário for, o desconto
parcelado da dívida nos vencimentos dos responsáveis, com fulcro no art. 46 da Lei n° 8.112/90 com a
redação dada pela Lei n° 9.527/97;
dar ciência à douta Procuradoria-Geral da República acerca das ocorrências comprovadas nos autos
para que o órgão formalize as medidas necessárias ao enquadramento dos citados servidores públicos no
parágrafo único do art. 3° da Lei n° 8.730/93, dando curso aos procedimentos legais aplicáveis ao feito; e
remeter cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam à
Secretaria da Receita Federal para que seja verificado o estabelecido no art. 1°, § 2°, inciso II, da Lei n°
8.730/93, solicitando-lhe que, com base no art. 5° da referida Lei, informe a este Tribunal, no prazo de 90
(noventa) dias, os resultados da providência;
retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos.
9. Ata n° 45/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 11/11/1998 - Extraordinária de caráter reservado

Tribunal de Contas da União

— 225 —
DeHise

(

AC11

uiva _Machado

ra
11. Especificação do quorum:
1, Carlos Átila
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Va inir Campelo e os
Ministros-Substitutos Linco Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

ROCHA

HOMERO SANTOS
Presidente
s

Fui presente:
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4 TON ALENC ODRIGUES
Procurador-Geral

Ministro-Relator
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ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 45, DE 11.11.1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
-TC N°

RELATOR

003.852/98-9
003.893/98-7
003.971/98-8
004.000/98-6
004.797/95-7
004.992/98-9
005.708/94-0
005.750/98-9
007.755/97-0
008.974/97-7
012.876/95-0
013.227/97-1
013.444/95-6
014.254/97-2
014.574/97-7
014.620/97-9
015.333/97-3
018.885/96-9
019.967/85-3

Min. VC
Min. BZ
Min. VC
Min. APG
Min. APG
Min. VC
Min. VC
Min. BZ
Min. VC
Min. BJB
Min. APG
Min. CAAS
Min. BJB
Min. CAAS
Min. IS
Min. APG
Min. HGS
Min. BZ
Min VC

024.972/91-6
100.145/96-5
200.226/95-9
224.028/94-4
250.179/92-0
275.132/93-5
275.246/97-3
375.359/97-4
375.657/88-6
400.104/94-6
400.164/95-7
700.282/93-9
927.160/98-6

Min. VC
Min.-Subst. LMR
Min. CAAS
Min. VC
Min. BJB
Min. APG
Min. APG
Min. HGS
Min. BJB
Min. VC
Min. APG
Min. APG
Min. HGS

ACÓRDÃO DECISÃO
UNIDADE
TÉCNICA
798
SECEX-MT
792
SEGEDAM
781
2 SECEX
775
7' SECEX
767
SECEX-BA
PEDIDO DE VISTA
NÃO ATUOU
770
10' SECEX
771
SECEX-RJ
797
6' SECEX
789
NÃO ATUOU
793
SECEX-RS
776
SECEX-GO
780
SECEX-PE
777
8' SECEX
796
4' SECEX
794
8' SECEX
778
1' SECEX
172
SECEX-PB
167
P SECEX E
SECEX-MS
169
8' SECEX
173
5' SECEX
768
10' SECEX
170
SECEX-AL
166
SECEX-BA
165
SECEX-CE
774
SECEX-CE
773
SECEX-MG
769
10' SECEX
171
SECEX-MS
772
SECEX-MS
168
SECEX-SP
779
SECEX-RS

PÁG.
216/219
184/188
141/144
119/122
12/27
146/152
65/72
73/75
209/215
154/183
199/201
123/126
136/140
127/129
205/208
202/204
130/132
189/198
50/64
90/95
220/225
36/38
96/98
45/49
29/35
115/118
110/114
39/44
99/109
80/89
76/79
133/135

