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ATA 37, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência: Ministro José Mucio Monteiro
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
Secretário das Sessões: AUFC Marcelo Martins Pimentel
Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Corrêa
À hora regimental, a Presidência declarou aberta a sessão ordinária do Plenário, com a presença
dos Ministros Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro, dos MinistrosSubstitutos Augusto Sherman Cavalcanti (convocado para substituir o Ministro Vital do Rêgo),
Marcos Bemquerer Costa (convocado para substituir o Ministro Bruno Dantas), André Luís de
Carvalho (convocado para substituir o Ministro Walton Alencar Rodrigues) e Weder de Oliveira
(convocado para substituir a Ministra Ana Arraes), bem como da Procuradora-Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da União Cristina Machado da Costa e Silva.
Ausentes os Ministros Walton Alencar Rodrigues, Bruno Dantas e Vital do Rêgo, em missão
oficial, e a Ministra Ana Arraes, em férias.
HOMOLOGAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno homologou a Ata 36, referente à sessão ordinária realizada em 18 de setembro
de 2019 (Regimento Interno, artigo 101).
PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução 184/2005, estão publicados na página do
Tribunal de Contas da União na internet (www.tcu.gov.br).
CANCELAMENTO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA RESERVADA
Tendo em vista que não restaram processos pautados para a sessão extraordinária reservada
prevista para esta data, a referida sessão foi cancelada.
COMUNICAÇÃO
O Ministro Benjamin Zymler, em nome dos demais membros do Colegiado, parabenizou o
Presidente, Ministro José Mucio Monteiro, pela passagem do seu aniversário. O Ministro José Mucio
Monteiro agradeceu a homenagem.
PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO
O Tribunal Pleno aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 2258 a 2271.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes
processos:
TC-018.140/2017-3 e TC-028.619/2017-0, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues;
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TC-005.798/2019-1, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler;
TC-008.029/2019-9 e TC-019.164/2011-4, cujo relator é o Ministro Augusto Nardes;
TC-018.425/2014-3, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz;
TC-005.331/2011-0, TC-008.528/2019-5, TC-009.506/2019-5, TC-022.197/2019-2, TC034.872/2017-5, TC-039.422/2018-6 e TC-040.335/2018-6, cujo relator é o Ministro-Substituto André
Luís de Carvalho; e
TC-019.996/2018-7, cujo relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA
Por meio de apreciação unitária, o Plenário aprovou os acórdãos de nºs 2272 a 2302.
SUSTENTAÇÃO ORAL
Na apreciação do processo TC-021.125/2014-7, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler, o Sr.
Paulo Wanderson Moreira Martins declinou de produzir a sustentação oral que havia requerido em seu
próprio nome. Durante a discussão do processo, o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho
apresentou proposta divergente, conforme consta do Anexo desta Ata. Por maioria do colegiado, o
Plenário aprovou a proposta apresentada pelo relator e prolatou o Acórdão 2275.
REABERTURAS DE DISCUSSÃO
Nos termos do art. 112, § 5º, do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do TC030.005/2017-5 (Ata nº 9/2019), cujo relator é o Ministro Augusto Nardes e revisor é o Ministro
Aroldo Cedraz, e o Plenário, por unanimidade, aprovou o Acórdão 2272.
Nos termos do art. 112, § 5º, do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do TC032.964/2011-0 (Ata nº 14/2017), cujo relator é o Ministro Augusto Nardes e revisor é o MinistroSubstituto André Luís de Carvalho, e o Plenário, por unanimidade, aprovou o Acórdão 2284.
PROCESSO TRANSFERIDO DA PAUTA DA SESSÃO RESERVADA
Antes de apregoar o processo TC-016.174/2016-0, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro,
por solicitação do relator, a Presidência consultou o Plenário se havia óbice à apreciação do processo
em sessão pública. Após a aprovação do colegiado, o referido processo foi transferido da pauta da
sessão extraordinária reservada que seria realizada nesta data para a presente sessão.
Durante a fase de discussão, a Dra. Geórgia Valverde Leão Romeiro solicitou a palavra para
esclarecimento de matéria de fato, nos termos do § 8º do art. 168 do RITCU, o que foi autorizado pelo
relator.
Tendo em vista a existência de informações empresariais estratégicas cuja divulgação pode ser
prejudicial à unidade jurisdicionada, foi mantido o sigilo dos votos e do relatório que antecedem o
Acórdão 2301, tornando-se público o acórdão proferido.
ACÓRDÃOS APROVADOS
Os acórdãos de nºs 2258 a 2271, apreciados por relação, estão transcritos a seguir. Da mesma
forma, seguem transcritos os acórdãos de nºs 2272 a 2302, apreciados de forma unitária, que constam
também do Anexo desta Ata, juntamente com os relatórios e votos em que se fundamentaram.
RELAÇÃO Nº 29/2019 – Plenário
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Relator – Ministro BENJAMIN ZYMLER
ACÓRDÃO Nº 2258/2019 - TCU - Plenário
Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei nº
8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se
tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre
a prova produzida;
Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das
hipóteses descritas no dispositivo supracitado;
Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU
pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso (peças. 96, 97, 98 e 100);
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do
Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não
conhecer do recurso de revisão da Sra. Cláudia Izabel da Silva Maia em face do Acórdão 3.685/20161ª Câmara, dando ciência à recorrente do teor deste acórdão, bem como dos pareceres que o
fundamentam.
1. Processo TC-007.869/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Apensos: 000.252/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); 000.251/2017-8 (COBRANÇA
EXECUTIVA); 000.250/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA)
1.2. Responsáveis: Cláudia Izabel da Silva Maia (916.698.554-49); Francisco de Assis de Melo
(141.958.104-00); Margarida Ferreira de Lima (071.991.554-68)
1.3. Recorrente: Cláudia Izabel da Silva Maia (916.698.554-49)
1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Solânea - PB
1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado
1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
1.9. Representação legal: Francisco Moreira da Silva (61.716/OAB-DF) e outros, representando
Cláudia Izabel da Silva Maia; Manoel Alves de Oliveira, representando Cláudia Izabel da Silva Maia e
Francisco de Assis de Melo; Fabrício Beltrão de Brito (16.253-B/OAB-PB), Marcos Robson Araújo de
Oliveira e outros, representando Margarida Ferreira de Lima; John Johnson Gonçalves Dantas de
Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, representando Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho.
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 2259/2019 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário¸ ACORDAM por
unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso III; 211, §1º, e 212, do Regimento
Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face
da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo
com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peça 132):
1. Processo TC-029.552/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Ernesto Sperandio Neto (319.477.519-72); J. Mendes Engenharia Civil Ltda.
- EPP (07.716.972/0001-26)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná
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1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
RELAÇÃO Nº 24/2019 – Plenário
Relator – Ministro AUGUSTO NARDES
ACÓRDÃO Nº 2260/2019 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado,
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 103, §
1º, da Resolução - TCU 259/2014 e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos
(peça 19), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade
aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências
descritas no subitem 1.8 desta deliberação.
1. Processo TC-019.303/2019-0 (DENÚNCIA)
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE
1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.8.1. Dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Prefeitura Municipal de Aracati/CE;
1.8.2. Encaminhar cópia da peça inicial desta denúncia, assim como desta deliberação ao
Tribunal de Contas do Ceará para que adote as providências que entender cabíveis em face da
denúncia objeto destes autos;
1.8.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento
Interno do Tribunal.
ACÓRDÃO Nº 2261/2019 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado,
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea “a”; 234 e 235 do
Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da
presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das
providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação.
1. Processo TC-036.807/2018-4 (DENÚNCIA)
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador)
1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou
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1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.8.1. Dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 7º da Resolução-TCU
265/2014 e com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras falhas
semelhantes à verificada no Pregão Eletrônico 31/2017, que conforme o disposto no art. 7º da Lei
10.520/2002, a não apresentação da documentação de habilitação de empresa vencedora da fase de
lances enseja a abertura de processo administrativo para apuração da ocorrência, com possíveis
sanções à infratora;
1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e ao denunciante;
1.8.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento
Interno/TCU.
ACÓRDÃO Nº 2262/2019 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado,
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento
Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela Funasa, prorrogando, por mais 60 (sessenta) dias
o prazo estipulado no item 9.1 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário, já prorrogado pelo Acórdão
1966/2019-TCU-Plenário, estabelecendo a data máxima de entrega em 11/11/2019, e em dar ciência
ao requerente, de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica.
1. Processo TC-010.658/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA)
1.1. Apensos: 043.310/2018-4 (SOLICITAÇÃO).
1.2. Responsáveis: Angela Cristina Pereira da Costa (929.226.789-20); Elizabeth Regina dos
Santos Fragoso (549.164.707-10); Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos (034.421.077-41); Rodrigo
Sergio Dias (225.510.368-01); Ruy Gomide Barreira (283.290.661-34).
1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes.
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
1.7. Representação legal: Marcelo Goncalves da Cruz, representando Fundação Nacional de
Saúde; Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF) e outros, representando Leonardo
Cezar Cavalieri dos Santos.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 2263/2019 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado,
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea “a”, 235 e 237,
inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1º, da
Resolução – TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta
da unidade técnica (peça 36), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente,
indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão,
sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação.
1. Processo TC-012.605/2019-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes
1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).
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1.5. Representação legal: Naira Andrade Rossi Lelis (27.598/OAB-GO) e outros, representando
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia - GO.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.6.1. Dar ciência ao município de Aparecida de Goiânia/GO de que foram observadas as
seguintes impropriedades nos projetos das obras contratadas por intermédio do RDC n. 3/2016,
referentes a Centros de Educação Infantil – CMEI no âmbito do programa Proinfância, em afronta à
Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e ao
Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, com vistas à adoção de providências internas que previnam
a ocorrência de outras semelhantes:
1.6.1.1.áreas de manobra inferior à prevista na NBR 9.050/2015;
1.6.1.2.previsão de as duchas higiênicas dos sanitários acessíveis serem instaladas em local
diverso ao previsto na alínea “m” do item 7.5. da NBR 9.050/2015;
1.6.1.3.bacias dos sanitários acessíveis em desacordo com o item 7.7.2.1. da NBR 9.050/2015;
1.6.1.4.dimensões e dimensionamento das barras de apoio dos sanitários em desacordo com os
itens 7.7.2.2. e 7.7.2.3. da NBR 9.050/2015;
1.6.1.5.localização das barras de apoio em desconformidade com o item 7.8.1. da NBR
9.050/2015;
1.6.1.6.inobservância aos itens 7.10 e 7.10.1. da NBR 9.050/2015, relacionados à área livre dos
sanitários coletivos e à abertura das portas dos boxes;
1.6.1.7.especificação de espelhos em desacordo com a NBR 9.050/2015;
1.6.1.8.papeleiras localizadas em desacordo com o item 7.11.2. da NBR 9.050/2015;
1.6.1.9.localização das grelhas e ralos em desacordo com o item 7.12.2., alínea “c”, da NBR
9.050/2015;
1.6.1.10.ausência de detalhamento da localização das barras de apoio em boxes para chuveiros;
1.6.1.11.nível inadequado do piso dos boxes, em desacordo com o item 7.12.4., alínea “b”, da
NBR 9.050/2015;
1.6.1.12.ausência de detalhamento das barras de apoio em boxes para chuveiros;
1.6.1.13.ausência de detalhamento dos puxadores adicionais localizados nas portas dos
sanitários, previstos no item 6.11.2.7. da NBR 9.050/2015;
1.6.1.14.ausência de previsão de dispositivo de alarme de emergência próximo às bacias, em
desacordo com o item 5.6.4.1. da NBR 9.050/2015;
1.6.2. Comunicar ao FNDE, à Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO e ao
representante o inteiro teor desta deliberação;
1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.
ACÓRDÃO Nº 2264/2019 - TCU - Plenário
Cuidam os autos de processo autuado como representação, mas que trata de matéria a rigor que
versa sobre denúncia a respeito de supostas irregularidades praticadas pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT) “nos contratos de prestação de serviço de transporte aéreo de carga na
Rede Postal Noturna – RPN” (peça 1, p. 1).
Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade
pertinentes à espécie;
Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da
denúncia;
Considerando, ainda, que o requerimento também não poderia ser recebido como representação,
nos termos do art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993, uma vez que a empresa não se enquadra na condição de
licitante;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado,
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ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea “p”, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno
deste Tribunal, c/c o art. 103, §1º, da Resolução – TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por
não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6
desta deliberação.
1. Processo TC-022.783/2019-9 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração
(SeinfraCOM).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.6.1. Comunicar à empresa denunciante o inteiro teor desta deliberação;
1.6.2. Encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do
TCU.
RELAÇÃO Nº 23/2019 – Plenário
Relator – Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
ACÓRDÃO Nº 2265/2019 - TCU - Plenário
VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas
no âmbito do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – CRO/MG, relacionadas à ausência
de disponibilização, no sítio eletrônico daquela entidade, de informações previstas na Lei Federal de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), à não exigência de comprovação de recolhimento da
contribuição sindical nos exercícios de 2013 a 2017 e à possível ilegalidade da nomeação do sr. Roney
Luís Torres Alves da Silva para o cargo de Procurador-Geral do CRO/MG, contratado pro bono, em
suposta transgressão ao Plano de Cargos e Salários daquele conselho de fiscalização profissional,
gerando acumulação ilícita de cargos por incompatibilidade de horários e pela cumulatividade do
cargo de procurador-chefe com advocacia pública e privada;
Considerando que, após a realização de diligências, a SecexTrabalho consigna que (peça 27_):
(a) no que se refere à possível ausência de disponibilização de informações em atenção à Lei
12.527/2011, além do esclarecimento de que a atual diretoria, quando de sua posse em 17/3/2017, de
fato encontrou o CRO/MG em total precariedade de informações e documentos e que, até então,
aquela autarquia não contava com um Portal da Transparência, pôde-se verificar que, atualmente, afora
a ausência de informações sobre a remuneração de seus empregados de dezembro/2018 e janeiro e
fevereiro/2019, bem como dos contratos firmados em tal período, aquele conselho de fiscalização
profissional cumpre o disposto acerca do conteúdo mínimo definido pelo Acórdão 96/2016 – TCU –
Plenário; (b) em relação à não exigência de comprovação de recolhimento de contribuição social,
tendo por base o entendimento da doutrina de que o art. 599 da CLT não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, as súmulas 70 e 547 do STF quanto à vedação de impedir-se o exercício
de atividades profissionais com base na suposta inadimplência da referida contribuição e a ausência de
normas legais claras que possibilitem ao CRO exigir a quitação da contribuição sindical como
requisito para o exercício de atividade pelos profissionais a ele filiados, a denúncia é considerada
improcedente quanto ao tema; (c) quanto às possíveis irregularidades envolvendo a nomeação do Dr.
Roney Luiz Torres Alves da Silva como Procurador Chefe do Departamento Jurídico do CRO/MG,
diante das constatações de que não houve vínculo empregatício, nem estipulação de horário, nem
remuneração para referido profissional, que, na hipótese, não se pode falar em incompatibilidade de
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horários (já que ele não tinha horário definido no CRO/MG) ou acúmulo de cargo (já que a posição
que ele ocupava não correspondia a cargo público), que a vedação para o eventual exercício de
serviços advocatícios se limitaria a causas que envolvam a Fazenda Pública que o remunere, que a
posição interinamente por ele ocupada já foi devidamente preenchida por outra pessoa, a denúncia
também é considerada improcedente quanto a tal aspecto;
Considerando a ponderação da unidade técnica quanto à suficiência de dar-se ciência ao
CRO/MG a respeito das informações ainda não disponibilizadas no Portal da Transparência de seu
endereço eletrônico;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por
unanimidade, em:
a) conhecer da presente Denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no § 1º do art. 103 da Resolução TCU
259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
b) dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – CRO/MG acerca da falta
de divulgação, no Portal da Transparência de sua página na Internet, dos contratos celebrados por
aquela autarquia e da remuneração de seus empregados atinentes aos meses de dezembro de 2018 e
janeiro e fevereiro de 2019, o que afronta o disposto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
e no Acórdão 96/2016 – TCU – Plenário;
c) determinar o encaminhamento de cópia deste acórdão ao denunciante e ao Conselho Federal
de Odontologia – CFO;
d) levantar a chancela de sigilo que recai sobre a matéria tratada nestes autos, inclusive no que se
refere à presente deliberação;
e) autorizar o arquivamento destes autos, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno.
1. Processo TC-004.955/2018-8 (DENÚNCIA)
1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992).
1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – CRO/MG.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidades Técnicas: Secex/MG e SecexTrabalho.
1.6. Representação legal: Cíntia Ribeiro de Freitas, OAB/MG 62.760; Geisy Merenly Maciente
Dias, OAB/MG 126.207; e outros.
RELAÇÃO Nº 23/2019 – Plenário
Relator – Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA
ACÓRDÃO Nº 2266/2019 - TCU - Plenário
Preliminarmente, registro que atuo nos autos em razão de convocação para exercer as funções de
Ministro, em virtude de afastamento do Senhor Ministro Bruno Dantas, nos termos da Portaria-TCU nº
276, de 12/09/2019.
Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades ocorridas no
chamamento público conduzido pelo Ministério da Economia para a modelagem e a intermediação de
Clube de Descontos, por meio de sistema informatizado, através do qual outras pessoas jurídicas que
comercializam bens ou serviços poderão conceder descontos a servidores públicos federais ativos,
inativos e pensionistas;
Considerando que uma das premissas estabelecidas pelo edital para a formalização das propostas
é a de que não haverá repasse de informações pessoais dos servidores públicos federais;
Considerando que não restou demonstrada restrição à competitividade, mas um estímulo
indireto, visto que o objetivo principal é prover benefícios aos servidores públicos federais;
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Considerando a oferta de um Clube de Vantagens, com adesão gratuita, de livre escolha, não
configura lesão a direito ou prejuízo a determinado nicho de mercado, mas uma opção a mais para o
servidor, que continuará podendo usufruir dos inúmeros outros “Clubes de Vantagens e Descontos”
existentes no mercado, criados para atender aos interesses de visibilidade de uma marca ou objetivo
(de instituições financeiras, empresas de telefonia, seguradoras, dentre outras), como forma de melhor
aproximar e conhecer seu cliente, o seu usuário de serviços e produtos;
Considerando que a representação e seus pedidos indicam a busca de interesses privados, não se
caracterizando, desta forma, o interesse público no pedido formulado;
Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle
externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a
observância do interesse público e não de interesse meramente privado (e.g., Acórdãos 3.273/2013, do
Plenário, 4.402/2016, da 1ª Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da 2ª
Câmara);
Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a
própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário,
mediante a devida ação judicial (e.g., Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da 1ª Câmara).
Considerando a inexistência do fumus boni iuris;
Considerando que o interesse manifestado pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas
de Estado – FONACATE de ser habilitado como terceiro interessado nestes autos, no sentido de
defender e preservar direitos de servidores filiados, não é tutelado por este Tribunal, os quais devem
ser objeto de impugnação e atuação precipuamente junto ao órgão promotor do referido chamamento
público;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do
Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de
admissibilidade pertinentes; indeferir o pedido de habilitação como parte interessada formulado pelo
Fonacate (peça 9); e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução inicial (peça 6), ao
representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-030.613/2019-1 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia
1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Bruno
Dantas.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.5. Representação legal: Angela Ramos Pinheiro (31.608/OAB-DF) e outros, representando
Markt Tec Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
RELAÇÃO Nº 26/2019 – Plenário
Relator – Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
ACÓRDÃO Nº 2267/2019 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do
TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em dar quitação aos Srs. Hamilton Vasconcelos
Gadelha (CPF 700.365.432-68) e Juarez Alves Ehm (CPF 180.389.802-04), diante do recolhimento
integral das multas aplicadas pelo item 9.1 do Acórdão 1.857/2011 prolatado pelo Plenário do TCU, na
Sessão Extraordinária Reservada de 13/7/2011 (Ata nº 25/2011), sem prejuízo de prolatar a
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determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sob as seguintes
condições:
i) Hamilton Vasconcelos Gadelha (CPF 700.365.432-68)
Valor original da multa: R$ 4.000,00 / Data de origem da multa: 13/7/2011
Valores
recolhidos
R$ 349,64
R$ 367,12
R$ 367,12
R$ 367,12
R$ 367,12
R$ 367,12
R$ 367,12
R$ 381,07
R$ 381,07
R$ 381,07
R$ 304,43
R$ 304,43
R$ 402,04
R$ 402,04
R$ 402,04
R$ 69,25

Datas
recolhimentos
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/08/2016
01/09/2016
01/10/2016
01/11/2016

dos

ii) Juarez Alves Ehm (CPF 180.389.802-04)
Valor original da multa: R$ 4.000,00 / Data de origem da multa: 13/7/2011
Valores
recolhidos
R$ 407,43
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 427,57
R$ 172,01
R$ 126,96
R$ 126,96
R$ 126,96
R$ 126,96
R$ 126,96
R$ 126,96
R$ 126,96
R$ 126,96

Datas
recolhimentos
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/11/2016
01/12/2016
01/01/2017
01/02/2017
01/03/2017
01/04/2017
01/05/2017
01/06/2017

dos
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Valores
recolhidos
R$ 126,96

Datas
recolhimentos
01/07/2017

dos

1. Processo TC-009.006/2009-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO)
1.1. Responsáveis: Ana Fátima Motta de Vasconcellos (CPF 127.955.692-72); Antônio
Venâncio Castelo Branco (CPF 335.823.602-10); Antônio Soares de Andrade (CPF 053.070.822-15);
Hamilton Vasconcelos Gadelha (CPF 700.365.432-68); José Ribamar de Abreu Cardoso (CPF
031.146.602-82); João Martins Dias (CPF 012.062.142-87); Juarez Alves Ehm (CPF 180.389.802-04);
Maria Helena Oliveira Nogueira (CPF 308.966.142-04) e Péricles Teixeira Veiga (CPF 744.741.54215).
1.2. Interessado: Congresso Nacional.
1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Ifam.
1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.6. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc/Secef).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinar que a Seproc-Secef informe o Sr. Hamilton Vasconcelos Gadelha (CPF
700.365.432-68) no sentido de que, diante do recolhimento a maior da sua dívida sobre a multa de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aplicada pelo item 9.1 do Acórdão 1.857/2011-TCU-Plenário, subsistira
o crédito em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 340,15 (trezentos e quarenta reais
e quinze centavos), podendo esse valor ser-lhe restituído a partir do devido pedido junto à unidade
técnica do TCU.
RELAÇÃO Nº 19/2019 – Plenário
Relator – Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA
ACÓRDÃO Nº 2268/2019 - TCU - Plenário
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento
nos arts. 1º, XXV, 264 e 265 do RI/TCU, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o
parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da
presente consulta por ausência de requisitos de admissibilidade, encerrar o processo e arquivar os
autos, dando-se ciência desta decisão ao consulente.
1. Processo TC-005.674/2019-0 (CONSULTA)
1.1. Consulente: Conselho Regional de Odontologia do Piauí (06.530.950/0001-04).
1.2. Interessado: Conselho Regional de Odontologia do Piauí (06.530.950/0001-04).
1.3. Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Piauí (06.530.950/0001-04).
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 2269/2019 - TCU - Plenário
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art.
143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos,
ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.6 do
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acórdão 2420/2017-TCU-Plenário, reiterado pelo item 1.7.1. do acórdão 1795/2018-TCU-Plenário, e
determinar o encerramento do processo e arquivamento dos autos, fazendo-se a determinação sugerida.
1. Processo TC-010.265/2015-5 (DENÚNCIA)
1.1. Responsáveis: Jean Carlo Azevedo da Silva (436.501.472-20); Lyndon Johnson de Azevedo
Furtado (317.185.072-91).
1.2. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (AM, AC, AP, PA, RO, RR).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar ao Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (Cref-8 - AM-AC-RORR), que apresente informações atualizadas e detalhadas acerca do quadro de pessoal, com vistas a
demonstrar que foi concluída a substituição da totalidade dos funcionários ocupantes de cargos
efetivos admitidos sem concurso público pelos candidatos aprovados no edital 001/2018 do concurso
público do CREF8, no relatório de gestão a ser oportunamente encaminhado ao Tribunal para exame
por ocasião da apreciação das contas (art. 106, §§ 4° a 6°, da Resolução TCU 259/2014).
ACÓRDÃO Nº 2270/2019 - TCU - Plenário
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento
no art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em converter os autos para representação,
retirar a chancela de sigiloso, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la
procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, fazendo-se as determinações/ciência sugeridas nos
pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-021.948/2019-4 (DENÚNCIA)
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).
1.3. Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva.
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Ciências:
1.8.1. determinar ao Inca, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU c/c o art.
2º, inciso I, e art. 4º da Resolução-TCU 265/2014, que apresente, no prazo de trinta dias, plano de ação
com vistas à contratação de empresa, por meio de licitação, objetivando o fornecimento de alimentação
e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros
autorizados dos Hospitais do Câncer (HC) II, III e IV, informando, no mínimo:
1.8.1.1. as ações a serem adotadas para tratamento dos problemas identificados;
1.8.1.2. os responsáveis pelas ações;
1.8.1.3. os prazos para implementação, bem como os nomes e cargos dos respectivos
responsáveis, tendo em vista as sucessivas contratações emergenciais realizadas para o objeto por
prazos, somados, superiores a cento e oitenta dias, em afronta ao disposto no art. 24, IV, da Lei
8.666/1993;
1.8.2. cientificar o Inca de que o plano de ação apresentado ao TCU norteará, especialmente no
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tocante aos marcos temporais definidos, as ações de monitoramento deste processo;
1.8.3. determinar à Selog que monitore a determinação do item 1.8.1;
1.8.4. encaminhar cópia desta deliberação à unidade técnica a cuja clientela pertença o Instituto
Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), a fim de que esta avalie o impacto nas
contas anuais correspondentes, nos termos do item 26.1 do Anexo I da Portaria - Segecex 12/2016.
ACÓRDÃO Nº 2271/2019 - TCU - Plenário
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento
no art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da
unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente
denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, retirar a chancela de sigiloso,
encerrar o processo e arquivar os autos, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos
nos autos.
1. Processo TC-035.930/2015-2 (DENÚNCIA)
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).
1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão.
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrab).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.8.1. retirar a chancela de sigilo que recai sobre estes autos, preservando o sigilo do
denunciante (art. 55 da Lei 8.443/1992);
1.8.2. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do Maranhão (CREA-MA) e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea); e
1.8.3. encaminhar ao Município de São Luís/MA cópia das notas fiscais constantes da peça 13,
p. 30 e 32, para conhecimento e providências cabíveis, ante a possível disparidade entre elas, bem
como desta deliberação, da instrução de peça 25 e do pronunciamento peça 27.
ACÓRDÃO Nº 2272/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 030.005/2017-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Auditoria.
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Águas; Casa Civil da Presidência da República; e
Ministério do Desenvolvimento Regional (que assumiu as competências do Ministério da Integração
Nacional) (vinculador).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
5.1. Revisor: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração
(SeinfraCOM).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
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VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria destinada a avaliar o planejamento dos
investimentos federais em infraestrutura hídrica, com vistas a mitigar as deficiências na distribuição
temporal e espacial dos recursos hídricos no território brasileiro,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
9.1. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à
Agência Nacional de Águas, quanto à constatação de não encaminhamento ao Congresso Nacional de
proposta de marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica (PNIH), o que descumpre a
meta “01LL - Elaborar o marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica”, constante do
PPA 2016-2019 (Lei 13.249/2016), o princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37,
caput, da Constituição Federal, e ainda o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 200/1967;
9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,
que:
9.2.1. regulamente em normativo interno o processo de elaboração do planejamento dos
investimentos em obras de infraestrutura hídrica sob sua responsabilidade, observando as diretrizes
estabelecidas no Guia de Análise Ex Ante de Políticas Públicas do Governo Federal e contemplando,
minimamente, as etapas, os setores responsáveis, os prazos, a metodologia, os critérios técnicos e
objetivos para a seleção e a priorização de investimentos, os produtos esperados e as formas de
acompanhamento e avaliação dos resultados, focados na mitigação dos problemas sociais atrelados à
escassez hídrica, com vistas ao cumprimento dos arts. 6°, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967, e 4º,
incisos III, VII e IX, do Decreto 9.203/2017, e do princípio da eficiência administrativa, insculpido no
art. 37, caput, da Constituição Federal;
9.2.2. demonstre, em documento formal circunstanciado, na priorização e na seleção dos
investimentos em infraestrutura hídrica, a utilização de critérios técnicos, objetivos e atualizados,
aderentes às políticas públicas setoriais, e a realização de avaliação sistêmica e conjunta de carências e
dos projetos disponíveis, inclusive para a seleção das obras que atenderão aos pleitos regionais e
parlamentares, com vistas ao cumprimento dos princípios da eficiência administrativa, da
economicidade e da finalidade, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e ao princípio da
motivação, previsto no art. 2º da Lei 9.784/1999;
9.3. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 43, inciso I, da
Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que apresente a este Tribunal, no
prazo de noventa dias, plano de ação para implementação das recomendações descritas no subitem 9.2,
contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações, o prazo previsto para
cada uma delas e os produtos a serem obtidos, assim como o plano de implementação de sua política
de governança, nos termos definidos na 1ª Reunião do Comitê Interministerial de Governança, de 22
de novembro de 2017 (ata disponível na página da Casa Civil na Internet);
9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia, com
fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que
elaborem, para inclusão no próximo PPA, metas e indicadores que permitam aferir com maior clareza
os objetivos e os benefícios sociais almejados, em sintonia com as políticas públicas setoriais
relacionadas à mitigação dos problemas sociais ligados à escassez hídrica, com vistas ao cumprimento
do art. 6°, inciso I, do Decreto-lei 200/1967, art. 4º, inciso III e 5º, inciso II, do Decreto 9.203/17, e do
princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal;
9.5. determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração que
monitore a entrega ao Tribunal dos planos de ação de que trata o item 9.3 precedente e avalie se as
medidas e prazos ali consignados são pertinentes e suficientes para induzir as melhorias necessárias; e
9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da
Economia, à Agência Nacional de Águas, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal.
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10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2272-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz (Revisor) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2273/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 011.100/2018-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto IV – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Flavio Godinho (666.112.617-53); Geraldo Vieira Baltar (040.938.607-34);
Paulo Carvalho de Gouvêa (023.994.247-78); Rafael Mauro Comino (299.650.717-72)
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura
(SeinfraOperações).
8. Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ) e outros, representando
Petróleo Brasileiro S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do
subitem 9.13 do Acórdão 678/2018-Plenário, em razão de fatos trazidos pela Comissão Interna de
Apuração da Petrobras (CIA), no Relatório DRGN 044/2016, dando conta de possíveis irregularidades
na fórmula de reajuste para as tarifas de “alocação de capacidade e de alocação variável de O&M”,
previstas no acordo de participação no Consórcio para construção, operação e manutenção da usina
termelétrica Termoceará,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
diante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 12, incisos I e II, e 16, § 2º, da Lei 8.443/1992, determinar a
citação solidária dos responsáveis listados adiante para que, no prazo de até 15 (quinze) dias,
apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. as quantias
abaixo indicadas, atualizadas monetariamente, a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento,
abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, na forma da legislação em
vigor, em virtude do superfaturamento verificado no pagamento de reajuste do acordo de participação
no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará:
9.1.1. Geraldo Vieira Baltar: na qualidade de Gerente Executivo de Energia da Petrobras, por
participar da elaboração da minuta e dos documentos preparatórios do acordo de participação da
companhia no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará
(DIP 27/2002), posteriormente submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração da Petrobras e, na sequência, assinar o acordo de participação propriamente dito,
contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e de alocação variável de O&M
que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na minuta do acordo aprovada pela
Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, resultando em pagamento a
maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores e datas especificadas a
seguir;
9.1.2. Rafael Mauro Comino: na qualidade de Gerente Geral de Energia, Planejamento e
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Desenvolvimento, por participar da elaboração da minuta e dos documentos preparatórios do acordo de
participação da companhia no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica
Termoceará (DIP 27/2002), posteriormente submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração da Petrobras e, na sequência, assinar como testemunha o acordo de
participação propriamente dito, contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e
de alocação variável de O&M que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na minuta
do acordo aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras,
resultando em pagamento a maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores
e datas especificadas a seguir;
9.1.3. Flavio Godinho e Paulo Carvalho de Gouvêa, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará
Ltda., por assinarem o acordo definitivo de participação no consórcio para construção, operação e
manutenção da usina termelétrica Termoceará, contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação
de capacidade e de alocação variável de O&M que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não
previsto na minuta do acordo aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da
Petrobras, resultando em pagamento a maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste,
nos valores e datas especificadas a seguir:
Data
28/02/2003
31/03/2003
30/04/2003
31/05/2003
30/06/2003
31/07/2003
31/08/2003
30/09/2003
31/10/2003
30/11/2003
31/12/2003
31/01/2004
29/02/2004
31/03/2004
30/04/2004
31/05/2004
30/06/2004
31/07/2004
31/08/2004
30/09/2004
31/10/2004
30/11/2004
31/12/2004

Valor
Créd/Déb
167.564,51
C
191.648,36
C
191.650,08
C
191.650,08
C
191.650,08
C
194.976,68
C
191.650,08
C
211.659,38
C
195.112,43
C
193.467,48
C
198.212,70
C
191.674,90
C
50.350,71
D
1.387.359,05
D
784.740,00
D
792.487,35
D
795.144,50
D
792.158,91
D
802.860,18
D
805.216,33
D
800.840,11
D
811.743,35
D
D
789.272,00

9.2.determinar à unidade técnica que inclua nos ofícios de citação as seguintes informações:
9.2.1.caso o responsável não demonstre a ocorrência de boa-fé, o débito ora apurado será
acrescido de juros de mora e o Tribunal proferirá, desde logo, o julgamento das contas, nos termos dos
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§§ 1º e 6º do art. 202 do RITCU; e
9.2.2.o recolhimento do débito atualizado monetariamente não afastará a necessidade de
apresentação de alegações de defesa, pois somente a constatação de existência de boa-fé poderá afastar
a aplicação de multa, a incidência de juros de mora sobre o valor histórico da dívida e a irregularidade
das contas.
9.3.dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2273-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e
Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2274/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 012.413/2017-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Maria das Graças Malheiros Monteiro (CPF 064.225.272-68), exsuperintendente; Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF 209.988.051-49), ex-Coordenador
Geral Administrativo; Aloizio Paes de Lima (CPF 035.981.794-72); Francisco Pereira da Rocha (CPF
077.323.412-87); Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), ex-chefe do Núcleo de Execução
Orçamentária e Financeira; José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82); José Domingos
Soares (CPF 142.796.144-15), agente de portaria; Milton Francisco Gomes de Oliveira (CPF
004.968.044-72); Movimaq – Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/0001-80); J.
Campos (CNPJ 03.057.108/0001-09); E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10) e M. M. B. de
Freitas (CNPJ 05.253.857/0001-37).
4. Órgão: Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Estado do
Amazonas (SR/DPF/AM).
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
João Pontes Rocha Filho (OAB/CE 15.087) e outros, representando José Edson Rodrigues de
Souza;
Léo da Silva Alves (OAB/DF 7.621) e outro, representando Maria das Graças Malheiros
Monteiro;
Maria Glades Ribeiro dos Santos (OAB/AM 2.144) e outro, representando Milton Francisco
Gomes de Oliveira.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para
apurar as responsabilidades identificadas no TC 019.760/2008-7, que teve origem em apartado
constituído a partir do traslado de peças do TC 020.680/2006-0, que se refere à Tomada de Contas
Consolidada do Departamento da Polícia Federal relativa ao exercício de 2005,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1º, I, 16, I e III, alínea “c”, 17, 19
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e 23, I e III, da Lei 8.443/1992 e 1º, I, 207, 209, IV, 210 e 214, I, do Regimento Interno do TCU em:
9.1. considerar revéis os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), José Domingos
Soares (CPF 142.796.144-15), Francisco Pereira da Rocha (CPF 077.323.412-87) e Milton Francisco
Gomes de Oliveira (CPF 004.968.044-72);
9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF
209.988.051-49), José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82) e Aloizio Paes de Lima (CPF
035.981.794-72);
9.3. não se manifestar sobre as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Maria das Graças
Malheiros Monteiro (CPF 064.225.272-68), cuja responsabilidade deverá ser analisada no âmbito do
TC 019.760/2008-7;
9.4. considerar revéis as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E.
Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas;
9.5. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF
209.988.051-49), Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), José Edson Rodrigues de Souza
(CPF 046.811.003-82), José Domingos Soares (CPF 142.796.144-15), Aloizio Paes de Lima (CPF
035.981.794-72), Francisco Pereira da Rocha (CPF 077.323.412-87) e Milton Francisco Gomes de
Oliveira (CPF 004.968.044-72), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas
até as dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:
5ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
NF
OB
UG
Movimaq – Comércio e Representação
1º/6/2005 2.766
900.676 200.382 7.960,00
Ltda.
7/6/2005 1.104
900.714 200.382 7.970,00
E. Gomes Trindade
23/6/2005 65
900.810 200.382 7.920,00
M. M. B. de Freitas
Total
23.850,00
6ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Domingos Soares e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
2.763
Movimaq – Comércio e Representação
17/5/2005
900.612 200.382 6.300,00
2.764
Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação
3/8/2005 2.785
901.032 200.382 7.960,00
Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação
15/3/2005 2.755
900.165 200.382 7.922,00
Ltda.
10/2/2005 189
900.096 200.382 8.000,00
J. Campos
3/5/2005 372
900.492 200.382 7.200,00
J. Campos
15/3/2005 192
900.164 200.382 7.985,00
J. Campos
10/2/2005 1.082
900.110 200.382 7.960,00
E. Gomes Trindade
4/4/2005 472
900.313 200.382 7.990,00
E. Gomes Trindade
21/3/2005 1.087
900.203 200.382 7.980,00
E. Gomes Trindade
15/3/2005 1.084
900.165 200.382 7.980,00
E. Gomes Trindade
17/5/2005 1.100
900.613 200.382 7.950,00
E. Gomes Trindade

20
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

10/2/2005 59
900.103 200.382 7.760,00
M. M. B. de Freitas
15/3/2005 60
900.171 200.382 3.310,00
M. M. B. de Freitas
31/5/2005 64
900.664 200.382 7.710,00
M. M. B. de Freitas
Total
104.007,00
7ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Aloizio Paes de Lima e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
14/4/2005 194
900.402 200.382 7.994,00
J. Campos
17/5/2005 196
900.615 200.382 7.950,00
J. Campos
14/4/2005 61
900.404 200.382 7.920,00
M. M. B. de Freitas
Total
23.864,00
8ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
Movimaq – Comércio e Representação
4/7/2005 2.771
900.853 200.382 7.820,00
Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação
26/8/2005 2.789
901.174 200.382 7.522,59
Ltda.
Total
15.342,59
9ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
Movimaq – Comércio e Representação
22/7/2005 2.777
900.996 200.382 7.990,00
Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação
29/9/2005 2.796
901.314 200.382 5.218,07
Ltda.
31/5/2005 374
900.662 200.382 7.915,00
J. Campos
22/7/2005 553
900.979 200.382 8.000,00
E. Gomes Trindade
20/5/2005 63
900.627 200.382 3.030,00
M. M. B. de Freitas
Total
32.153,07
9.6. aplicar aos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF 209.988.051-49), Ivanhoé
Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82),
José Domingos Soares (CPF 142.796.144-15), Aloizio Paes de Lima (CPF 035.981.794-72), Francisco
Pereira da Rocha (CPF 077.323.412-87) e Milton Francisco Gomes de Oliveira (CPF 004.968.044-72),
individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU,
nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das
notificações, para comprovarem perante o Tribunal, consoante disposto no art. 214, III, alínea “a”, do
Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se
forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável
Francisco Canindé Fernandes de Macedo

Valor da multa (em R$)
83.000,00
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Ivanhoé Martins Fernandes
José Edson Rodrigues de Souza
José Domingos Soares
Aloizio Paes de Lima
Francisco Pereira da Rocha
Milton Francisco Gomes de Oliveira

83.000,00
10.000,00
43.000,00
10.000,00
6.000,00
83.000,00

9.7. em conformidade com o disposto nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do Regimento
Interno do TCU, declarar inidôneas, por dois anos, para participarem de licitação na administração
pública federal, as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/000180); J. Campos (CNPJ 03.057.108/0001-09); E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10) e M. M.
B. de Freitas (CNPJ 05.253.857/0001-37);
9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não sejam atendidas as notificações;
9.9. autorizar, caso seja solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e
consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando
o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o
Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para
comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
9.10. alertar o responsável que requerer o parcelamento de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do
§ 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.11. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do
Amazonas, nos termos dos arts. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU,
para a adoção das medidas que entender cabíveis; e
9.12. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram,
para a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Amazonas, fazendo menção ao processo
2006.32.00.000083-1, que tramita naquela unidade judiciária.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2274-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes.
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2275/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 021.125/2014-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: Ato de Admissão (Revisão de ofício)
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Paulo Wanderson Moreira Martins (029.889.711-37)
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
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8. Representação legal:
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-2ª
Câmara, que considerou legal, para fins de registro, dentre outros, o ato de admissão de Paulo
Wanderson Moreira Martins no cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 260, § 2°, do
Regimento Interno, em:
9.1. manter o juízo firmado no Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara;
9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e à Secretaria Geral de
Administração deste Tribunal – Segedam;
9.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 169, V, do RITCU,
tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2275-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros que alegaram impedimento na Sessão: Augusto Nardes e Raimundo Carreiro.
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
13.4. Ministro-Substituto convocado com voto vencido: André Luís de Carvalho.
ACÓRDÃO Nº 2276/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 007.455/2014-3.
1.1. Apensos: 005.568/2009-0 e 010.075/2015-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Antonio Roberto de Sousa (055.067.781-04); Arquitetura Urbanismo Oscar
Niemeyer S/C Ltda. (29.269.586/0001-76); José Murilo Cruz Brito (184.901.071-49).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
8. Representação legal: Allan Morgado Guerra (OAB/RJ 099.091) e Marcela Aragão Sanchez
(OAB/DF 36.956).
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada por determinação do item
9.2 do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, com vistas a recompor o débito decorrente do Contrato
58/2006, referente à elaboração do projeto executivo do edifício-sede do TRF-1,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pela relatora, em:
9.1. julgar irregulares as contas da empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda
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com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‟c”, e § 2º da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19
e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas,
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR
ORIGINAL (R$)
R$ 4.386,48
R$ 84.110,00

DATA
OCORRÊNCIA
30/11/2006
31/12/2007

DA

9.2. aplicar à empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., a multa prevista no
art. 57 da Lei 8.443/199 2 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos
recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.4. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas consecutivas, caso venha a ser
solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, nos termos do art. 26 da
Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU;
9.5. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Roberto de Sousa, com fundamento
nos arts. 1º, inciso I, 12, § 2º, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I,
202, § 4º, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação;
9.6. julgar regulares as contas do Sr. José Murilo Cruz Brito, com fundamento nos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do
Regimento Interno, dando-lhe quitação plena;
9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2276-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2277/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 018.417/2014-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Responsável: Julia Dolores Schmied Zapata (691.818.291-91)
3.2. Recorrente: Julia Dolores Schmied Zapata (691.818.291-91).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes
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5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do
Desenvolvimento Econômico (SecexDesen).
8. Representação legal:
8.1. Neyde Mayra Mota Batista (43437/OAB-DF) e outros, representando Julia Dolores Schmied
Zapata.
9. Acórdão:
VISTO, relatado e discutido estes autos de recurso de revisão interposto por Julia Dolores
Schmied Zapata contra o Acórdão 2.427/2015-TCU-2ª Câmara.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. promover, de ofício, a correção do Acórdão 2.427/2015-2ª Câmara, com fundamento no
Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, visando a que:
onde se lê: “9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas
monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU),
sem prejuízo das demais medidas legais;”,
leia-se: “9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com as parcelas
relativas aos débitos e à multa atualizadas monetariamente, e as parcelas relativas aos débitos também
acrescidas dos juros de mora, até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º,
do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais;”
9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2277-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2278/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 021.206/2018-0.
1.1. Apenso: 000.663/2019-0
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração (Representação).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71)
3.2. Responsável: Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71)
3.3. Recorrente: Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71).
4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes
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5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal:
8.1. Marcelo Goncalves da Cruz e outros, representando Fundação Nacional de Saúde.
8.2. Albertina de Almeida Noberto (34654/OAB-DF) e outros, representando Basis Tecnologia
da Informação S.A.
8.3. Alexandre Henrique Coelho de Melo (20582/OAB-PE) e outros, representando Linkcon
Ltda - Epp.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de
declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. - Epp contra o Acórdão 339/2019-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da
Lei 8.443, de 1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante (no endereço de sua nova sede: Av. Rio
Branco, nº 243, sala 101, Recife/PE, CEP 50030-310) e ao seu representante legal.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2278-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2279/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 036.542/2018-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V- Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador).
4. Órgãos/Entidades: Ministério do Desenvolvimento Regional; Caixa Econômica Federal;
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal; Ministério das Cidades (extinta).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de auditoria realizada na Companhia do
Metropolitano de Brasília (Metrô-DF), no Ministério das Cidades e na Caixa Econômica Federal, com
o objetivo de avaliar a conformidade do Edital de Concorrência 02/2018 e seus anexos, o qual tem
como objeto a contratação de empresa para execução das obras civis de expansão da Linha 1 – Trecho
Samambaia do METRÔ, no Distrito Federal,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
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9.1. dar ciência à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), com fundamento
no art. 7º da Resolução 265/2014 – TCU, da necessidade de aplicação da Lei 13.303/2016 nos
procedimentos licitatórios que serão publicados, mesmo que a fase interna tenha sido iniciada
anteriormente à data prevista no art. 91 daquela lei, com vistas à obtenção dos potenciais benefícios
apresentados pela nova legislação;
9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, III,
do Regimento Interno do TCU, que atualize o Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos
Programas e Ações para contemplar a obrigatoriedade de aplicação da Lei 13.303/2016 nas
contratações que vierem a ser realizadas quando os intervenientes executores forem empresas públicas
ou sociedades de economia mista, haja vista a expiração do prazo de transição previsto no art. 91
daquela lei.
9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2279-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2280/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 040.559/2018-1.
1.1. Apenso: 005.679/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração (em Representação).
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Blau Farmacêutica S.A. (58.430.828/0001-60)
3.2. Responsável: Ministério da Saúde (vinculador).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
8. Representação legal:
8.1. Luis Gustavo Haddad (184147/OAB-SP) e outros, representando Blau Farmacêutica S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de
declaração opostos pela empresa Blau Farmacêutica S.A. em face do Acórdão 26/2019-TCU-Plenário,
mediante o qual esta Corte de Contas referendou a revogação da medida cautelar adotada em
4/12/2018 (despacho de peça 16, homologada pelo Plenário do Tribunal mediante o Acórdão
2.875/2018-TCU-Plenário, acostado à peça 28), por meio do despacho proferido em 16 de janeiro de
2019 (peça 94), bem como as medidas acessórias constantes desse despacho.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e
34 da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU,
para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. deferir o pedido da empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. de ingresso nos
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autos como terceiro interessado, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, fixando-se
prazo de até 15 (quinze) dias para o exercício das prerrogativas processuais previstas no referido
regimento;
9.3. indeferir o pedido da empresa Blau Farmacêutica para que o TCU convoque reunião
urgente entre o Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e
representantes do TCU, a ser realizada perante esta Corte, a fim de que sejam esclarecidas em
definitivo as condições a serem observadas para o imediato prosseguimento da execução da
integralidade do Contrato 238/2018;
9.4. dar ciência da presente deliberação ao embargante, à empresa LFB Hemoderivados e
Biotecnologia Ltda., ao Ministério da Saúde, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
(Hemobras), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) e ao Ministério Público Federal (MPF).
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2280-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2281/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 010.163/2015-8.
1.1. Apenso: 023.980/2018-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Relatório de Auditoria).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: C. G. Construções Ltda. (41.333.691/0001-22); Congresso Nacional
(vinculador)
3.2. Responsáveis: Fernando José Marques de Carvalho (353.393.577-91); Leonardo Ribeiro de
Lacerda (023.648.367-60).
3.3. Recorrente: C. G. Construções Ltda. (41.333.691/0001-22).
4. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz.
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).
8. Representação legal:
8.1. Anastacio Jorge Matos de Sousa Marinho (8502/OAB-CE) e outros, representando C. G.
Construções Ltda.
8.2. Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos
pela C.G. Construções Ltda. (peça 137) contra o Acórdão 2571/2018-TCU-Plenário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de
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Declaração, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2281-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2282/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 012.189/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Acompanhamento.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Unidades Jurisdicionadas: órgãos e entidades diversos da União.
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização com foco em processos de aquisição a
cargo de órgãos e entidades diversos da União;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. retificar o objetivo deste trabalho, que passa a contemplar todo e qualquer processo de
aquisições custeadas com recursos públicos federais ou contribuições parafiscais, mantidos (i) o
objetivo de mitigar a ocorrência de desperdício de recursos e a ocorrência de ilícitos e (ii) a extensão
dos efeitos do presente Acompanhamento às unidades do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores, da Presidência da República, do Tribunal de Contas da União, do
Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como do Ministério
Público da União, da Advocacia-Geral da União e da Defensoria Pública da União;
9.2. restituir os presentes autos à Selog, para adoção das providências pertinentes à consecução
dos objetivos deste processo de fiscalização.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2282-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2283/2019 – TCU – Plenário
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1. Processo TC 018.305/2015-6.
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Recorrente: Danillo Augusto dos Santos (036.408.128-75).
4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador).
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), João Paulo Ulhoa Santos
(50.198/OAB-DF), João Paulo Martins Fagundes (46.184/OAB-GO) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do recurso de reconsideração interposto por Danillo
Augusto dos Santos em face do Acórdão 2.936/2016 - Plenário, por meio do qual suas contas foram
julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a impugnação
total das despesas referentes ao Convênio 703293/2009, cujo objetivo era apoiar a 36ª Festa do Peão
de Boiadeiro do município de Guaraci-SP;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput, do
Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Danillo Augusto dos
Santos para, no mérito, dar-lhe provimento, para excluí-lo da relação processual, afastando sua
responsabilidade em relação ao débito e à multa que lhe foram imputados por meio do Acórdão
2.936/2016-Plenário;
9.2. determinar a juntada da presente deliberação aos demais processos sob a responsabilidade de
Danillo Augusto dos Santos, bem como os que constem Eurides Farias Matos como responsável, para
subsidiar a análise dos referidos processos em trâmite no Tribunal;
9.3. encaminhar os presentes autos ao Ministério Público/TCU para que avalie a conveniência e
a oportunidade de interpor recurso de revisão em face de Idalby Cristine Moreno Ramos, com
fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992;
9.4. dar conhecimento da presente deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no
Distrito Federal e a ao Juízo da 16ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal em face da
Ação de Improbidade Administrativa (0036699-48.2016.4.01.3400).
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2283-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2284/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 032.964/2011-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VI – Revisão de Ofício em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis:
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3.1. Interessado: Wanzenir Chaves Edler (113.556.890-15).
4. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
5.1. Revisor: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição à Ministra Ana
Arraes.
6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e
Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de aposentadoria de interesse de
Wanzenir Chaves Edler, ex-servidora do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
considerada legal mediante o Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. converter o julgamento dos presentes autos em diligência, nos termos do art. 113, do
RI/TCU, a fim de que seja ouvida a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, com retorno a este Gabinete
após oitiva do Ministério Público junto ao TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2284-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa
e André Luís de Carvalho (Revisor).
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2285/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 004.690/2017-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Carlos Alberto Galli Bogado (470.397.609-91).
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Renato Costa de Melo (27.977/OAB-PE), Defensor Público Federal.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos
Alberto Galli Bogado contra o Acórdão 2.852/2018-TCU-Plenário, proferido em processo de tomada
de contas especial, instaurada por determinação do Acórdão 291/2017-TCU-Plenário, que apreciou
representação acerca de irregularidades na concessão de auxílios e de bolsas de estudo no âmbito da
Universidade Federal do Paraná - UFPR (operação “Research”, da Polícia Federal),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
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as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos artigos 277, inciso I,
e 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negarlhe provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao
recorrente;
9.3. dar ciência pessoal à Defensoria Pública da União a respeito da presente deliberação.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2285-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2286/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 005.657/2019-9
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Representação (com pedido de medida cautelar)
3. Representante: Trifity Construções Ltda. (CNPJ 09.512.961/0001-50)
3.1. Responsáveis:Trifity Construções Ltda. (CNPJ 09.512.961/0001-50), Cristian Mendes da
Silva (CPF 858.341. 229-49)
4. Órgão/Entidade/Unidade: 21ª Companhia de Engenharia de Construção (Comando do
Exército)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Selog
8. Representação legal: Luciana Pedrosa de Moraes Figueiredo (OAB/AM 3702) e outros,
representando a empresa Trifity Construções Ltda.; Michele Alves Maia Correa (OAB/AM 8674),
representando a empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – EIRELI
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa Trifity
Construções Ltda., com pedido de medida cautelar inaudita altera pars, em razão de possíveis
irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2018, conduzido pela 21ª Companhia de Engenharia
de Construção (21ª Cia e Cnst),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art.
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.
103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente;
9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em
vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção;
9.3. realizar, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso IV do
Regimento Interno do TCU, as audiências da empresa Trifity Construções Ltda., representante, e do
Sr. Cristian Mendes da Silva, na qualidade de assessor jurídico/procurador da Prefeitura Municipal de
Silves-AM e de eventual advogado da representante, de acordo com extratos de processos insertos à
peça 61, p. 1-2, 19-20, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa acerca da
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suposta falsidade, consignada em expediente emitido pela Assessoria Jurídica da mesma Prefeitura,
datado de 29/3/2019 e assinado pelo Assessor Jurídico, Cristian Mendes da Silva, do atestado
apresentado pela empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – EIRELI, vencedora do certame, na
fase de habilitação do Pregão Eletrônico 7/2018, o qual foi emitido pela Prefeitura Municipal de
Silves-AM, em 9/2/2015, referente ao fornecimento de 1.209 toneladas de CBUQ àquela
municipalidade no período de quatro meses;
9.4. informar à 21ª Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército e ao
representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos;
9.5. encaminhar cópia integral dessa representação ao Ministério Público Federal no Amazonas,
ao Ministério Público do Estado do Amazonas e à Ordem dos Advogados do Brasil – seção Amazonas.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2286-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2287/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 005.675/2019-7
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Monitoramento (Representação)
3. Interessado: TCU
4. Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal (Caixa), vinculada ao Ministério da
Economia.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SecexFinanças
8. Representação legal: Guilherme Lopes Mair, OAB/DF 32.261, e Murilo Muraro Fracari,
OAB/DF 22.934 (peças 51 e 52).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento das
determinações exaradas no âmbito do TC 010.441/2018-2, o qual abriga representação acerca de
possíveis irregularidades na execução de contratos de financiamento firmados entre a Caixa
Econômica Federal (Caixa) e o Estado do Piauí referentes ao Programa de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar cumpridas pela Caixa Econômica Federal as determinações proferidas pelo
Tribunal de Contas da União por meio dos Acórdãos 966/2018-Plenário, 1045/2018-Plenário e
2490/2018-Plenário, todos da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, em razão do
restabelecimento dos mecanismos ordinários de controle dos Contratos de Financiamento 0482405-71
e 0477608-24 firmados com o Estado do Piauí;
9.2. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, à liderança do PSB na Câmara dos
Deputados, em vista de o ex-Deputado Federal Rodrigo Martins (PSB/PI), autor da representação (TC
010.441/2018-2), não ter mandato parlamentar na atual legislatura, e ao Estado do Piauí;
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9.3.determinar o apensamento, em definitivo, dos presentes autos ao seu processo originário
TC 010.441/2018-2, nos termos do artigo 169, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2287-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2288/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 005.760/2018-6
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Monitoramento (Representação)
3. Interessado: TCu
3.1. Representante: TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda. (CNPJ 80.043.904/000133
4. Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil (BB)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Sefti
8. Representação legal: Antônio Carlos Rosa, OAB/MT 4.990-B e outros (peças 58-59)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações exaradas no
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, no âmbito da
representação da empresa TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda., em face de sua
inabilitação no Pregão Eletrônico 2017/04616 (7421) do Banco do Brasil - CESUP/SP, destinado à
contratação de serviços de manutenção da Central de Atendimento do Banco do Brasil (CABB),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário;
9.2. considerar não passível de monitoramento a determinação constante do item 9.3.3 do
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário;
9.3. dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil e à empresa representante, destacando que o
relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do
endereço eletrônico http://www.tcu.gov.br/acordaos;
9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2288-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
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13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2289/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 007.971/2015-0.
1.1. Apenso: 015.692/2018-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29).
4. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica
(SeinfraElétrica).
8. Representação legal:
8.1. José Renato Pinto da Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo ex-Deputado
Federal Luiz Carlos Hauly acerca de possíveis indícios de lesão ao erário cometida pela Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), decorrente da doação da Usina Térmica do Rio
Madeira (UTE Rio Madeira) para o Governo da Bolívia,
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das
razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da presente representação, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103 da Resolução – TCU
259/2014;
9.2. considerar prejudicada a análise de mérito da representação, ante a perda de seu objeto, em
razão do encerramento superveniente do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Eletronorte e
o Ministério das Minas e Energia, para viabilizar a cessão, mediante comodato, das unidades geradoras
da UTE Rio Madeira para o Governo da Bolívia.
9.3. dar ciência desta decisão ao representante, ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, à Aneel,
à Eletronorte, à Eletrobras, ao Ministério das Minas e Energia e à Casa Civil da Presidência da
República, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;
9.4. encaminhar cópia integral do presente processo à Procuradoria da República no Distrito
Federal, em atendimento à solicitação efetuada no TC 015.692/2018-3; e
9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno
do TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2289-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 2290/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 010.503/2019-6
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Representação (com pedido de medida cautelar)
3. Representante: ConnectCom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Selog
8. Representação legal: Leandro Santos de Souza (OAB/SP 215.039), representando a
ConnetCom
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa ConnectCom
Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades havidas no Pregão
Eletrônico 5/2019,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art.
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.
103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;
9.2. considerar, no mérito, a presente representação parcialmente procedente;
93. declarar a perda de objeto do pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo
representante, tendo em vista o pronunciamento quanto ao mérito;
9.4. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 7º da
Resolução – TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão
Eletrônico 5/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de
outras semelhantes:
9.4.1. ausência de especificação, no Modelo para Apresentação de Propostas (Anexo I do Termo
de Referência do edital), do enquadramento dos insumos na divisão dos valores das propostas em
“mão de obra”, “custos administrativos e outras despesas indiretas” e “lucro bruto”, em prejuízo dos
requisitos da clareza e da objetividade (Lei 8.666/1996, arts. 3º, 44 e 45, caputs, 40, inc. I e VII, e 54, §
1º) e dos princípios da transparência e da eficiência; e
9.4.2. ausência de especificação, no edital, do enquadramento das despesas com
treinamento/capacitação, deslocamentos/diárias e preposto nas planilhas de custos e formação de
preços (se apropriadas nas planilhas como “insumos”, “custos indiretos” ou outro), em prejuízo dos
requisitos da clareza e da objetividade (Lei 8.666/1996, arts. 3º, 44 e 45, caputs, 40, inc. I e VII, e 54, §
1º) e dos princípios da transparência e da eficiência;
9.4.3. não-realização de diligências na documentação de habilitação técnica e na proposta da
representante (segunda colocada no certame), que possibilitassem sanear as falhas encontradas, em
busca de preservar a possibilidade de contratar proposta mais vantajosa, ou possibilitassem melhor
caracterizar o aspecto insanável dessas falhas e/ou a inexequibilidade dos preços e custos ofertados,
sem demonstrar e explicitar a desnecessidade das diligências ou outra razão para sua não-realização,
contrariando os princípios da economicidade e da transparência e a jurisprudência deste Tribunal
(Acórdãos do Plenário 2.546/2015, 2.730/2015, 918/2014, 1.924/2011, e 1.899/2008);
9.5. informar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e à representante que o conteúdo
desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e
9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento
Interno/TCU.
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10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2290-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2291/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 019.476/2005-6.
1.1. Apenso: 020.949/2017-0
2. Grupo I – Classe de Assunto (I): Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Ogilvy & Mather Brasil Comunicacao Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27);
Tribunal de Contas da União (CNPJ: 00.414.607/0001-18)
3.2. Responsáveis: Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF: 252.377.641-34); Conscio Assessoria
Empresarial Ltda. - Me (CNPJ: 03.689.899/0001-90); Des Marketing Services Ltda. (CNPJ:
05.637.203/0001-07); Henrique Pizzolato (CPF: 296.719.659-20); Ogilvy & Mather Brasil
Comunicacao Ltda (CNPJ: 61.067.492/0001-27); de Simoni Marketing Services Ltda. (CNPJ:
05.637.203/0001-07)
3.3. Recorrentes: Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27);
Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF: 252.377.641-34).
4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro José Mucio Monteiro.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal:
8.1. Nayara Fonseca Cunha (24083/OAB-DF) e outros, representando Ogilvy & Mather Brasil
Comunicação Ltda.
8.2. Akiko Ribeiro Mitsumori e outros, representando Cláudio de Castro Vasconcelos.
8.3. Mabel Lima Tourinho (16486/OAB-DF) e outros, representando Henrique Pizzolato e
Cláudio de Castro Vasconcelos;
8.4. Lucas Clemente Guimaraes de Diaz (187.145/OAB-SP), representando Des Marketing
Services Ltda..
8.5. Rudolf Schaitl (163/OAB-TO) e outros, representando Banco do Brasil S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de
análise de embargos de declaração interpostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (peça
155) e por Cláudio de Castro Vasconcelos, ex-Gerente Executivo de Propaganda do Banco do Brasil
S.A. (peça 161), contra o Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em:
9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Cláudio de Castro Vasconcelos
contra o Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário, por serem intempestivos, nos termos do art. 34, §2º, da
Lei 8.443/1992 e do art. 287, §3º, do RI/TCU;
9.2. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação
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Ltda., para, no mérito, negar-lhe provimento, sem prejuízo de prestar os seguintes esclarecimentos ao
recorrente:
9.2.1. que, com base no art. 131, inciso I do RI/TCU, aplicado neste caso por analogia, excluo do
§ 27.1 da instrução de peça 82, transcrita no Relatório da decisão embargada, as menções às notas
fiscais da Editora Gráficos Burti Ltda. (peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35), por não integrarem o débito
imputado na TCE;
9.2.2. que a indicação correta das parcelas que integraram o débito foi feita nos §§ 21.2 e 21.3 da
instrução de peça 82, também transcritos no Relatório que fundamentou o Acórdão recorrido;
9.2.3. que a quantificação do débito consta do Recurso impetrado pelo MP/TCU (peça 31, p. 47),
a qual se mantém conforme a composição indicada no Acórdão 2034/2005-TCU-Plenário (peça 7, p.
13) que determinou a conversão dos autos em TCE;
9.2.4. que os fundamentos que levaram à rejeição da defesa da Ogilvy, apresentada em resposta à
citação, encontram-se expressos na instrução de peça 13, p. 3-19, da então 2ª Secex.
9.3. dar ciência aos recorrentes deste Acórdão, bem assim aos demais responsáveis;
9.4. restituir o processo à Serur, para as providências cabíveis quanto ao Recurso de
Reconsideração pendente de apreciação nos autos (peça 158, complementada pela peça 162).
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2291-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2292/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC-018.579/2014-0.
2. Grupo: I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49); Luís Carlos Uchoa
Saunders (CPF 001.149.103-59); Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00); Tânia Maria
Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91); Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87); e
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP
(CNPJ 12.985.431/0001-33).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Ceará -UFC.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade técnica: Secretaria do TCU no Estado do Ceará.
8. Representação Legal: Adriano Fernandes da Cunha (OAB-CE 29.396), Carlos Otávio de
Arruda Bezerra (OAB-CE 19.246), Francisco Ernando Uchôa Lima (OAB-CE 10.054), Rodrigo do
Nascimento Santos (OAB-CE 23.416), Tirshen Maia Martins (OAB-CE 26.333) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Universidade Federal do Ceará (UFC), em razão de possível fraude e superfaturamento na execução
contratual referente à Dispensa de Licitação 83/2011 promovida para o fornecimento de refeições aos
alunos dos Campi de Fortaleza (Pici, Benfica e Labomar), Quixadá, Cariri e Sobral,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
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9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Tânia Maria Lacerda
Maia (CPF 105.075.583-91), Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Luís Carlos
Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59), Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00) e pela
empresa Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda.
– EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33);
9.2. excluir do rol de responsáveis destas contas o Sr. Valderi Dias Ferreira Filho (CPF
273.189.073-87);
9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”,
§2º, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas dos Srs. Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF
001.149.103-59), Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00), Joana D’Arc Cabral
Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91) e da empresa
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP
(CNPJ 12.985.431/0001-33) e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir
discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres da Universidade Federal do Ceará (UFC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na
legislação em vigor:
Data
13/10/2011
13/10/2011
18/11/2011
22/11/2011
9/12/2011
18/1/2012
18/1/2012
1/2/2012
1/3/2012
1/3/2012
1/3/2012
5/3/2012
7/12/2012
12/5/2012
12/5/2012
12/5/2012
12/5/2012
12/6/2012
12/7/2012
12/8/2012
25/8/2012
12/9/2012
12/9/2012

D/C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Valor (R$)
25.017,12
34.272,00
91.378,70
26.049,30
13.306,20
324.947,50
8.610,00
78.544,00
45.696,00
2.923,20
6.174,00
338.300,30
135.341,00
56.574,59
59.894,54
17.751,55
171.500,98
130.823,40
72.258,10
54.168,73
19.411,84
42.000,00
21.222,60

9.4. . aplicar individualmente aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da
Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro

39
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação
em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento:
Responsável
Valor da Multa
(R$)
Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59)
100.000,00
Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00)
80.000,00
Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49)
80.000,00
Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91)
50.000,00
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos,
100.000,00
Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33)
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
9.6. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF
001.149.103-59) e Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49);
9.7. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.6 retro para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado
na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU:
Responsável
Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59)
Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49)

Período
6 anos
5 anos

9.8. dar ciência à Universidade Federal do Ceará -UFC que devem ser mantidas definitivas as
retenções promovidas nos pagamentos realizados, no exercício de 2012, à Multemprex Comércio e
Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/000133);
9.9 remeter cópia deste Acórdão, com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art.
209, § 7º, do RI/TCU, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que
entender cabíveis.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2292-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2293/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 026.618/2011-7.
1.1. Apenso: 029.697/2017-4
2. Grupo I – Classe I - Assunto: Embargos de declaração (Monitoramento)
3. Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Responsáveis: Giovanni Correa Queiroz (036.623.061-15); Rafael Oliveira Galvão
(042.591.627-80)
3.2. Recorrente: Giovanni Correa Queiroz (036.623.061-15).
4. Órgãos/Entidades: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Prefeitura Municipal de
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Cascavel - PR; Prefeitura Municipal de Curitiba - PR; Secretaria Nacional de Assistência Social.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrab).
8. Representação legal: Guilherme G. Martin (OAB/DF 42.989); Elísio de Azevedo Freitas
(OAB/DF 18.598).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa
Queiroz contra o Acórdão 899/2018-TCU-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa Queiroz contra o
Acórdão 899/2018-TCU-Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do
RI/TCU, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. determinar a anulação, de ofício, dos itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 899/2018-TCUPlenário em relação ao Sr. Giovanni Correa Queiroz;
9.3. determinar, em face do disposto no subitem anterior, a renovação da audiência do Sr.
Giovanni Correa Queiroz com vistas a que, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 250, inciso IV, e 268 do Regimento Interno/TCU, apresente, no prazo de quinze dias, razões de
justificativa para as ocorrências indicadas no Ofício 0960/2016 – Secex/PR (peça 66);
9.4. restituir os autos à secretaria com vistas à ciência deste acórdão ao recorrente e à elaboração
de expediente necessário à concretização da audiência determinada por este acórdão, a fim de que lhe
seja oportunizado o novo prazo de 15 dias para que se manifeste sobre os apontamentos do Ofício
0960/2016-TCU/SECEX-PR, de 16/8/2016, expediente esse que deve ser incluído na comunicação de
audiência;
9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2293-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2294/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 036.901/2011-3.
1.1. Apenso: 027.132/2016-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Hemeterio Weba Filho (029.390.883-49).
4. Entidade: Município de Nova Olinda do Maranhão/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Vital
do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Erlandyson Aires Neves (OAB/DF 53.128) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de recurso de revisão interposto por
Hemetério Weba Filho contra o Acórdão 6.339/2013-TCU- 1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, caput e inciso
III, da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da
República no Estado do Maranhão desta decisão.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2294-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2295/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC-014.743/2019-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S.A. (21.998.885/0001-30).
4. Órgão: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito
Santo – HUCAM.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog.
8. Representação Legal: Ana Carolina Ferreira de Melo Brito (OAB/PE 19.650), Éder Antônio
Teodoro Filho (OAB/RJ 195.966), Fábio de Possídio Egasshira (OAB/RJ 160.040), Fernando Bocchio
(OAB/SP 182.786), Paula Leonor Mendes Fernandes Rocha (OAB/RJ 146.613), Roberto Trigueiro
Fontes (OAB/RJ 150.097), Rodrigo da Fonseca Chauvet (OAB/RJ 149.076), Tallyta Ingryd Silva
Martins (OAB/RJ 224.346) e Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78.870).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa
Mediphacos Indústrias Médicas S.A. noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços 56/2019, levado a efeito pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da
Universidade Federal do Espírito Santo – HUCAM/EBSERH e que teve por objeto a aquisição de
insumos para cirurgia de vitrectomia e catarata para atender o Serviço de Oftalmologia daquele
nosocômio.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 113, §
1º, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
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9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à empresa Mediphacos Indústrias Médicas S.A. e
à firma Novartis Biociências S.A., na pessoa dos Srs. Roberto Trigueiros Fontes e Rodrigo Fonseca
Chauvet;
9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2295-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa
(Relator), André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2296/2019 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 015.915/2016-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador)
3.2. Responsáveis: Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (739.025.513-72); Evandro Tito Ferreira
Soares (876.303.113-20); Felipe Castelo Branco Reis (017.654.273-63); Messias França dos Santos
Júnior (700.751.583-53); Regina Célia Barbosa Ribeiro (483.501.413-87); Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo (248.611.893-49).
4. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Saúde - MS; Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís - MA.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton
Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
8. Representação legal:
8.1. Diego Jose Franco Ferres (10.768/OAB-MA), representando Evandro Tito Ferreira Soares e
Adriano Gonçalves dos Reis Lobo;
8.2. Walter Santiago Pereira Junior (7991/OAB-MA), representando Felipe Castelo Branco Reis.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2016,
na Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, no Fundo Nacional de Saúde, e na Caixa
Econômica Federal, cujo objetivo foi fiscalizar as obras de construção da Maternidade de Alto Risco
da Cidade Operária, localizada em São Luís/MA;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano
Gonçalves dos Reis Lobo, Felipe Castelo Branco, Regina Célia Barbosa Ribeiro e Messias França dos
Santos Júnior;
9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Rogério Luiz Ribeiro de Araújo;
9.3. aplicar a Rogério Luiz Ribeiro de Araújo a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443, de
1992, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias,
contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o
recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da
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legislação em vigor;
9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana que:
9.4.1. autue processo específico de monitoramento para verificar se foram cumpridas as
determinações à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – MA e à Caixa Econômica Federal para
que adotem as medidas cabíveis com o objetivo de minimizar o atraso nas obras e de ajustar os
respectivos cronograma e plano de trabalho;
9.4.2. diligencie, no âmbito do referido processo de monitoramento, junto às seguintes
instituições:
9.4.2.1. à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, para que informe, no prazo de quinze
dias, se o Contrato 91/2014 foi regularmente concluído;
9.4.2.2. à Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato de
Repasse 795.472/2013 foi regularmente concluído e se o objeto executado cumpriu os fins para os
quais foi proposto; e encaminhe ao TCU, no mesmo prazo, a respectiva prestação de contas.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2296-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2297/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 019.018/2005-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Banco do Brasil S.a (00.000.000/1463-07)
3.2. Responsáveis: Agência Grottera Comunicação (54.639.463/0001-27); Banco do Brasil
(00.000.000/0059-08); Cláudio de Castro Vasconcelos (252.377.641-34); Henrique Pizzolato
(296.719.659-20); Renato Luiz Belineti Naegele (308.076.621-00); Rossano Maranhão Pinto
(151.467.401-78)
3.3. Recorrentes: Henrique Pizzolato (296.719.659-20); Cláudio de Castro Vasconcelos
(252.377.641-34); Renato Luiz Belineti Naegele (308.076.621-00).
4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A..
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton
Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do
Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan).
8. Representação legal :
8.1. Antonio Carlos Rosa (4990-B/OAB-MT); Edgard Hermelino Leite Junior (92114/OAB-SP)
e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por
Henrique Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos e Renato Luiz Belineti Naegele contra o
Acórdão 3.349/2015 – Plenário,

44
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2297-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2298/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 012.354/2018-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Antônio Teixeira (CPF 523.411.786-34).
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Poços
de Caldas – MG.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Poços de Caldas – MG contra
Antônio Teixeira, como então servidor do INSS, diante da fraude pela irregular concessão de
benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$
488.974,69;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel o Sr. Antônio Teixeira, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de
1992;
9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Teixeira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas “c” e
“d”, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos,
com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o
Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU – RITCU), o recolhimento da aludida dívida
em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em
vigor, sob as seguintes condições:
9.2.1. débito em desfavor de Antônio Teixeira pela irregular concessão de benefícios à Sra.
Alice de Oliveira Nunes em face dos seguintes valores:
Valor (em R$):
2.837,52
316,68

Data da Ocorrência:
8/1/2002
25/1/2002
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760,05
760,05
760,05
760,05
760,05
760,05
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92

25/1/2002
18/2/2002
14/3/2002
12/4/2002
15/5/2002
14/6/2002
12/7/2002
14/8/2002
13/9/2002
14/10/2002
14/11/2002
13/12/2002
13/12/2002
15/1/2003
14/2/2003
17/3/2003
14/4/2003
15/5/2003
13/6/2003
14/7/2003
14/8/2003
12/9/2003
14/10/2003
14/11/2003
12/12/2003
12/12/2003
15/1/2004
13/2/2004
12/3/2004
7/4/2004
7/5/2004
7/6/2004
7/7/2004
6/8/2004
8/9/2004
7/10/2004
8/11/2004
7/12/2004
7/12/2004
7/1/2005
9/2/2005
7/3/2005
7/4/2005
6/5/2005
7/6/2005
7/7/2005
5/8/2005
8/9/2005
7/10/2005
8/11/2005
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1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.140,21
1.140,21
1.140,21
1.140,21
570,10
1.140,21
1.140,31
1.140,31
570,21
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.177,94
588,97
1.177,94
1.177,94
1.177,94
588,97
1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.236,83
618,41
1.236,83
1.236,83
1.236,83
618,41
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05

7/12/2005
7/12/2005
6/1/2006
7/2/2006
7/3/2006
7/4/2006
8/5/2006
7/6/2006
7/7/2006
7/8/2006
8/9/2006
8/9/2006
6/10/2006
8/11/2006
7/12/2006
7/12/2006
8/1/2007
7/2/2007
7/3/2007
9/4/2007
8/5/2007
8/6/2007
6/7/2007
7/8/2007
10/9/2007
10/9/2007
5/10/2007
8/11/2007
7/12/2007
7/12/2007
8/1/2008
12/2/2008
7/3/2008
7/4/2008
8/5/2008
6/6/2008
7/7/2008
7/8/2008
5/9/2008
5/9/2008
7/10/2008
7/10/2008
5/12/2008
5/12/2008
8/1/2009
6/2/2009
6/3/2009
7/4/2009
8/5/2009
5/6/2009
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1.310,05
1.310,05
1.310,05
655,02
1.310,05
1.310,05
655,02
1.310,05
1.310,05
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
124,20
1.411,18
705,59
1.411,18
1.411,18
1.411,18
705,59
1.411,18

7/7/2009
7/8/2009
6/9/2009
8/9/2009
7/10/2009
9/11/2009
7/12/2009
7/12/2009
8/1/2010
5/2/2010
5/3/2010
8/4/2010
7/5/2010
8/6/2010
7/7/2010
6/8/2010
6/8/2010
8/9/2010
8/9/2010
7/10/2010
8/11/2010
7/12/2010
7/12/2010

9.2.2. débito em desfavor de Antônio Teixeira pela irregular concessão de benefícios ao Sr.
Francisco Nunes da Silva em face dos seguintes valores:
Valor (em R$):
769,25
795,78
795,78
331,57
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49

Data da Ocorrência:
6/9/2000
5/10/2000
7/11/2000
6/12/2000
6/12/2000
8/1/2001
6/2/2001
6/3/2001
5/4/2001
7/5/2001
6/6/2001
6/7/2001
6/8/2001
6/9/2001
4/10/2001
7/11/2001
7/12/2001
7/12/2001
7/1/2002
6/2/2002
6/3/2002
5/4/2002
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842,49
842,49
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.224,35
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35

7/5/2002
6/6/2002
4/7/2002
6/8/2002
6/9/2002
4/10/2002
7/11/2002
6/12/2002
7/1/2003
6/2/2003
7/3/2003
4/4/2003
7/5/2003
6/6/2003
4/7/2003
6/8/2003
5/9/2003
6/9/2003
6/10/2003
7/11/2003
4/12/2003
4/12/2003
7/1/2004
5/2/2004
4/3/2004
6/4/2004
6/5/2004
4/6/2004
6/7/2004
5/8/2004
5/9/2004
6/10/2004
5/11/2004
6/12/2004
6/12/2004
6/1/2005
4/2/2005
4/3/2005
6/4/2005
6/5/2005
6/6/2005
6/7/2005
6/10/2005
7/11/2005
6/12/2005
6/12/2005
5/1/2006
6/2/2006
6/3/2006
6/4/2006
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1.285,56
1.285,56
1.285,56
1.285,56
1.285,56
642,78
1.285,56
1.285,56
1.285,56
642,78
1.285,68
1.285,68
1.285,68
1.285,68
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.328,10
664,05
1.328,10
1.328,10
1.328,10
664,05
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.394,50
1.394,50
1.394,50
1.394,50
1.224,35
1.394,50
1.394,50
697,25
1.394,50
1.394,50
1.394,50
697,25
1.394,50
1.394,50
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
738,52
1.477,05

5/5/2006
6/6/2006
6/7/2006
4/8/2006
6/9/2006
6/9/2006
6/10/2006
7/11/2006
6/12/2006
6/12/2006
5/1/2007
6/2/2007
6/3/2007
5/4/2007
7/5/2007
6/6/2007
5/7/2007
6/8/2007
6/9/2007
6/9/2007
4/10/2007
7/11/2007
6/12/2007
6/12/2007
7/1/2008
11/2/2008
6/3/2008
4/4/2008
7/5/2008
5/6/2008
4/7/2008
4/8/2008
6/8/2008
4/9/2008
4/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
4/12/2008
4/12/2008
7/1/2009
5/2/2009
5/3/2009
6/4/2009
7/5/2009
4/6/2009
6/7/2009
6/8/2009
4/9/2009
4/9/2009
6/10/2009
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1.477,05
1.477,05
738,53
1.477,05
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.591,07
139,98
1.591,07
795,53
1.591,07
1.591,07
1.591,07
795,54
1.591,07

6/11/2009
4/12/2009
4/12/2009
7/1/2010
4/2/2010
4/3/2010
7/4/2010
6/5/2010
7/6/2010
6/7/2010
10/8/2010
10/8/2010
6/9/2010
6/9/2010
6/10/2010
5/11/2010
6/12/2010
6/12/2010
6/1/2011

9.2.3. débito em desfavor de Antônio Teixeira pela irregular concessão de benefícios ao Sr.
Sílvio Vicente Sobrinho em face dos seguintes valores:
Valor (em R$):
233,53
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
417,03
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.173,17

Data da Ocorrência:
15/8/2000
12/9/2000
11/10/2000
8/11/2000
6/12/2000
8/12/2000
5/1/2001
6/2/2001
6/3/2001
5/4/2001
7/5/2001
6/6/2001
5/7/2001
6/8/2001
6/9/2001
4/10/2001
7/11/2001
6/12/2001
6/12/2001
7/1/2002
6/2/2002
6/3/2002
4/4/2002
7/5/2002
6/6/2002
4/7/2002
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1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.639,36

6/8/2002
5/9/2002
4/10/2002
6/11/2002
5/12/2002
5/12/2002
7/1/2003
6/2/2003
7/3/2003
4/4/2003
7/5/2003
5/6/2003
4/7/2003
6/8/2003
4/9/2003
6/10/2003
6/11/2003
4/12/2003
4/12/2003
7/1/2004
5/2/2004
4/3/2004
6/4/2004
6/5/2004
4/6/2004
6/7/2004
5/8/2004
6/9/2004
6/10/2004
5/11/2004
6/12/2004
6/12/2004
6/1/2005
4/2/2005
4/3/2005
6/4/2005
5/5/2005
6/6/2005
6/7/2005
4/8/2005
6/9/2005
6/10/2005
7/11/2005
6/12/2005
6/12/2005
5/1/2006
6/2/2006
6/3/2006
6/4/2006
5/5/2006
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1.639,36
1.639,36
1.639,36
1.639,36
819,68
1.639,51
1.639,51
1.639,36
819,83
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
846,80
1.693,61
1.693,61
1.693,61
845,81
1.693,61
1.693,61
1.693,61
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
889,14
1.778,29
1.778,29
1.778,29
889,15
1.778,29
1.778,29
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
941,78
1.883,56
1.883,56
1.883,56

6/6/2006
6/7/2006
4/8/2006
6/9/2006
6/9/2006
5/10/2006
7/11/2006
6/12/2006
6/12/2006
5/1/2007
6/2/2007
6/3/2007
5/4/2007
7/5/2007
6/6/2007
5/7/2007
6/8/2007
6/9/2007
6/9/2007
4/10/2007
7/11/2007
6/12/2007
6/12/2007
7/1/2008
11/2/2008
6/3/2008
4/4/2008
7/5/2008
5/6/2008
4/7/2008
6/8/2008
4/9/2008
4/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
4/12/2008
4/12/2008
7/1/2009
5/2/2009
5/3/2009
6/4/2009
7/5/2009
4/6/2009
6/7/2009
6/8/2009
4/9/2009
4/9/2009
6/10/2009
6/11/2009
4/12/2009
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941,78
1.883,56
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
2.028,97
178,56

4/12/2009
7/1/2010
4/2/2010
4/3/2010
7/4/2010
6/5/2010
7/6/2010
6/7/2010
5/8/2010
5/8/2010

9.3. aplicar em desfavor de Antônio Teixeira a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de
1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias,
contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em
vigor;
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 217 do
RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais
e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao
responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos
do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação;
9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da
União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Antônio Teixeira, nos termos do art. 61 da
Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a
comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual
possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado
contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do
TCU, a exemplo da condenação no bojo do TC 026.608/2013-8 por meio do Acórdão 339/2015-TCUPlenário;
9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Antônio Teixeira, nos
termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do RITCU;
9.8. inabilitar o Sr. Antônio Teixeira, pelo período de 7 (sete) anos, para o exercício de cargo em
comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei nº
8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU;
9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e
do Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à
Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.6 deste
Acórdão;
9.10. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório
e do Voto, à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo
item 9.8 deste Acórdão; e
9.11. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório
e do Voto, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei
nº 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7º, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2298-37/19-P.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2299/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 027.512/2017-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração.
3. Embargante: Franksmar Messias Barboza (CPF 155.823.648-11).
4. Entidade: gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Campinas –
SP.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), entre outros, representando Franksmar
Messias Barboza.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de
declaração opostos por Franksmar Messias Barboza em face do Acórdão 1.073/2019 proferido pelo
Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela gerência executiva do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) em Campinas – SP contra Marinês Aparecida Gomes Moreira como
então servidora do INSS, entre outros responsáveis, diante da fraude pela irregular concessão de
benefícios previdenciários com a produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 67.615,97;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Franksmar Messias Barboza em
face do Acórdão 1.073/2019-Plenário, nos termos do art. 34 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 287 do
RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e
9.2. determinar que a unidade técnica dê ciência da presente deliberação ao ora embargante.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2299-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2300/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 028.668/2017-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Pedido de reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
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3.1. Interessados: Eunice Maria Scheffer (393.173.820-53); Eva Jossara Klein (230.450.510-49);
Gunter Stroisch Junior (200.288.499-49); Heloisa Beer Goldgaber (399.628.817-49); Ivete Jaszewski
da Silva (253.122.279-00)
3.2. Recorrentes: Gunter Stroisch Junior (200.288.499-49); Ivete Jaszewski da Silva
(253.122.279-00); Eva Jossara Klein (230.450.510-49).
4. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Santa
Catarina.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton
Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP).
8. Representação legal:
8.1. Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando Eva Jossara
Klein, Ivete Jaszewski da Silva e Gunter Stroisch Junior.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Gunter Stroisch
Junior, Ivete Jaszewski da Silva e Eva Jossara Klein contra o Acórdão 113/2018-TCU-Plenário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer os pedidos de reexame interpostos por Gunter Stroisch Junior, Ivete Jaszewski da
Silva e Eva Jossara Klein, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e tornar insubsistente o subitem
9.2.2 do Acórdão 113/2018-TCU-Plenário;
9.2. determinar à Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado
de Santa Catarina que acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498,
35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão
desfavorável ao impetrante, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto
na Lei 13.464/2017, aos inativos Eunice Maria Scheffer, Eva Jossara Klein, Gunter Stroisch Junior,
Heloisa Beer Goldgaber e Ivete Jaszewski da Silva, sob pena de responsabilização solidária da
autoridade administrativa omissa;
9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe os Mandados de
Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no
Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável ao impetrante, monitore o cumprimento
da determinação contida no item 9.2 desta deliberação.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2300-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2301/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC-016.174/2016-0
2. Grupo II - Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional
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3. Solicitante: Senado Federal
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural
(SeinfraPetróleo).
8. Representação legal:
8.1. Cíntia Maria Frutuoso Rafael Figueiredo (123.805/OAB-RJ) e outros, representando
Petróleo Brasileiro S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação formulada pelo Senado
Federal para a realização de fiscalização nos procedimentos de venda da participação de 67,1933% na
Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras
Participações S.L. (PPSL), para a Pampa Energía.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. informar ao Senado Federal, com fundamento no art. 17, inciso II, e § 1º, inciso I, da
Resolução TCU nº 215/2008, que ao avaliar os procedimentos de venda da participação de 67,1933%
na Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras
Participações S.L. (PPSL), para a Pampa Energía, divulgado por meio de fato relevante no dia 13 de
maio de 2016, o Tribunal de Contas da União constatou:
9.1.1. aprovação da venda da Pesa com risco de desvantagem para a Petrobras:
9.1.1.1. diferença expressiva entre as avaliações externas e interna que subsidiaram a tomada de
decisão da venda da Pesa, sendo que a aceitação da proposta é justa somente sob a ótica das avaliações
externas;
9.1.1.2. poucas semanas após a assinatura do contrato de compra e venda foram elaboradas
avaliações econômico-financeiras no âmbito da Mandatory Tender Offer da Pampa, para orientar a
decisão dos acionistas minoritários, e que se aproximaram das avaliações internas da Petrobras que
indicavam a desvantagem da negociação para a companhia;
9.1.1.3. riscos da aceitação da oferta baseada nas avaliações externas devido aos seguintes fatos:
1) a contratação do assessor financeiro, que também emitiu parecer sobre o valor justo da transação
(fairness opinion), se deu com renumeração integral vinculada ao sucesso da transação; 2) o outro
agente emissor de parecer sobre o valor justo da transação participou do empréstimo ponte que
financiou a operação, contrariando cláusula de conflito de interesse avençada entre as partes; 3) no
relatório de avaliação econômico-financeira da transação (valuation report) adicional emitido constava
a restrição de não ser aplicável a qualquer transação que pudesse ocorrer envolvendo os ativos
avaliados; 4) inexistência de mecanismos de controle para detectar e corrigir inconformidades nos
relatórios de avaliações externas dos processos de desinvestimentos;
9.1.1.4. afastamento da Comissão de Alienação na fase de negociação da proposta com o
potencial comprador, em descumprimento aos normativos internos da Petrobras;
9.1.1.5. implementação tardia das premissas econômicas de cada cenário corporativo nas
apresentações das avaliações internas aos decisores;
9.1.1.6. ausência de um dos cenários corporativos internos e das percepções externas do valor da
oferta nos gráficos e tabelas comparativos que compuseram a documentação de suporte à decisão;
9.1.1.7. exposição dos resultados da avaliação interna aos decisores com amplitude excessiva e
sem a utilização das metodologias de análise de risco previstas no normativo interno da Petrobras, que
poderiam auxiliar na produção de uma informação de melhor qualidade;
9.1.1.8. celeridade nas aprovações das deliberações de aprovação da venda da Pesa na Diretoria
Executiva e no Conselho de Administração.
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9.1.2. irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para a emissão de relatório de
avaliação econômico-financeira da transação (valuation report) para o Projeto Moma:
9.1.2.1. execução de serviços sem cobertura contratual;
9.1.2.2. forma de contratação inadequada, mediante aditivo contratual que alterou o objeto do
contrato original;
9.1.2.3. ausência de justificativa técnica e econômica para a contratação;
9.1.3. inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras:
9.1.3.1. existência de vícios formais e materiais na documentação produzida no processo, que
podem ser sintetizados em:
9.1.3.1.1. falta de padronização de documentos;
9.1.3.1.2. ausência de controle temporal da documentação produzida;
9.1.3.1.3. as atividades de conformidade e de monitoramento e controle não abarcaram a
totalidade do processo;
9.1.3.1.4. ausência de controle regular das comunicações realizadas com os potenciais
compradores;
9.2. determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento
Interno do TCU, que:
9.2.1. implemente, no prazo de 60 (sessenta) dias, mecanismos de controle para detectar e
corrigir inconformidades nos relatórios de avaliações externas dos ativos destinados à alienação nos
processos de desinvestimentos, incluindo: verificação do cumprimento do escopo do serviço;
verificação da observação plena das especificações e verificação da consistência interna dos relatórios
(fluxo de caixa, taxa de desconto e montante da dívida do ativo, este último quando aplicável),
conforme o art. 40, incisos VII e IX, da Lei nº 13.303/2016, atentando para que em nenhuma hipótese
seja comprometida a autonomia do avaliador e observando os princípios da eficiência, da
economicidade e da razoabilidade;
9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o relatório final da Comissão para
Análise de Aplicação de Sanção – CAASE a que se refere o DIP A&D/CADROE 24/2019, criada para
apurar se a participação da controladora do Banco Crédit Agricole Brasil S.A. no pull de instituições
que financiaram a compra da Pesa pela Pampa Energía constitui-se descumprimento da cláusula 2.27 e
2.27.1 do contrato com a Petrobras;
9.3. determinar à Segecex que:
9.3.1. faça incluir cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, no
processo a ser autuado para cuidar do acompanhamento da atual Carteira de Desinvestimentos da
Petrobras no biênio 2019-2020, nos termos do Acórdão nº 442/2017-TCU-Plenário, relator Ministro
José Múcio Monteiro, para que seja avaliado se as constatações do achado referido no item 9.1.3 supra
requerem tratamento em face do normativo atual;
9.3.2. providencie a abertura de processo de representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do
Regimento Interno, para análise mais aprofundada das fundamentações econômico-financeiras que
subsidiaram a tomada de decisão do Projeto Moma, a fim de se verificar a consistência das avaliações
realizadas para suporte à decisão e a diligência da gestão da Petrobras e do Conselho de Administração
no tratamento das informações produzidas e os consequentes efeitos e responsabilização pelas
irregularidades descritas nestes autos, em especial quanto ao seguinte: afastamento da comissão de
negociação de várias fases ao longo do processo de venda da Pesa; celeridade da Diretoria Executiva e
do Conselho de Administração na deliberação de aprovação da venda da Pesa; falta de diligência no
tratamento das informações disponíveis; circunstâncias e justificativa da contratação do relatório de
avaliação econômico-financeira da transação (valution report) do Banco Itaú BBA S.A., apresentado
em apenas 1 (um) dia; e os fatos posteriores à venda da Pesa descritos no item 6.1.2.7 do relatório de
fiscalização à peça 181;
9.3.3. no âmbito do processo de representação a que se refere o item anterior, levar em conta os
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subsídios do relatório final da Comissão para Análise de Aplicação de Sanção – CAASE mencionado
no item 9.2.2 supra;
9.4. considerar integralmente sigiloso o relatório e voto que fundamentam a presente
deliberação;
9.5. encaminhar ao Senado Federal, em atenção ao Requerimento nº 374/2016 e nos termos do
art. 17, inciso II, e § 1º, inciso I da Resolução TCU nº 215/2008, cópia do relatório de fiscalização
(peça 181), bem como deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam:
9.5.1. alertar a autoridade solicitante sobre o caráter sigiloso desses documentos, exceção feita ao
acórdão;
9.6. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos
dos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno e 17, inciso II, da Resolução TCU nº 215/2008,
mantendo o respectivo sigilo, exceto do acórdão;
9.7 Encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que o
fundamentam, ao Ministério Público Federal, alertando sobre o caráter sigiloso desses documentos,
exceção feita ao acórdão.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2301-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz.
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2302/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 021.468/2018-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Relatório de Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SDA/Mapa).
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
(SecexAgroAmbiental).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório da auditoria operacional realizada com o
objetivo de avaliar os processos de trabalho e identificar possibilidades de melhoria nas atividades de
fiscalização e inspeção agropecuária federal exercidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), por intermédio da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), seu suporte de
tecnologia da informação e o processo administrativo sancionatório.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
9.1. dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a necessidade de
adotar medidas com vistas a garantir a sustentabilidade das atividades de inspeção permanente
realizada em abatedouros, nos termos do inciso IV do parágrafo 1° do art. 27-A da Lei 8.171/1991, c/c
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art. 11 do Decreto 9.013/2017, considerando a atual diferença entre a lotação necessária e a lotação
atual, conforme evidenciado nos itens 37 a 39 do voto e item 54 do relatório, as perspectivas de
redução do quadro de pessoal efetivo de auditores fiscais federais agropecuários (AFFA), devido às
aposentadorias iminentes, e o fim da vigência dos contratos temporários dos médicos veterinários;
9.2. determinar ao Mapa, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), nos arts. 3º e 4º do Decreto 8.539/2015
e art. 1º, VI do Decreto 9.094/2017 (alterado pelo Decreto 9.723/2019) e no princípio da eficiência,
que implemente sistema corporativo informatizado que gerencie o planejamento e a execução das
atividades de fiscalização e inspeção realizadas pelos Departamento de Fiscalização de Produtos de
Origem Animal (Dipoa), Departamento de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal (Dipov),
Departamento de Saúde Animal (DSA) e Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas
(DSVI), contemplando, inclusive, dados e informações necessárias para o monitoramento dessas
atividades;
9.3. recomendar ao Mapa, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, III, do
RI/TCU, que:
9.3.1. unifique os sistemas informatizados de registro de estabelecimentos e produtos existentes
nos Departamentos de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal (Dipov); de Saúde Animal (DSA);
e de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI), utilizando-se tecnologia internalizada e
manutenível;
9.3.2. uniformize os procedimentos do processo administrativo sancionatório (PAS);
9.3.3. avalie a possibilidade de julgar os recursos provenientes do Processo Administrativo
Sancionatório da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) em segunda e eventual terceira instância
por órgão colegiado;
9.3.4. adote providências de sua competência visando à atualização dos valores das multas
aplicadas pelos departamentos da SDA no exercício do poder de polícia;
9.4. determinar à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do
RI/TCU, no art. 2º, I, do art. 50 da Lei 9.784/1999, bem como nos princípios da isonomia e motivação,
que publique norma com procedimentos para disciplinamento da utilização do instituto da remoção de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos;
9.5. determinar à SDA, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do
RI/TCU, no art. 17, II do Decreto 9.203/2017 e na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016,
que publique normativo e implemente metodologia de avaliação de risco e priorização de
estabelecimentos e produtos a serem fiscalizados/inspecionados pelos Departamento de Fiscalização
de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Departamento de Saúde Animal (DSA) e Departamento de
Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI);
9.6. recomendar à SDA, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, III, do RI/TCU,
que:
9.6.1. utilize as informações resultantes do tratamento das manifestações recebidas na Ouvidoria
do Mapa para subsidiar o seu planejamento anual das atividades de fiscalização e inspeção;
9.6.2. estabeleça indicadores de desempenho para avaliar o progresso do planejamento e da
execução das fiscalizações/inspeções realizadas pelo Dipoa, Dipov, DSVI e DSA, definindo o setor e o
responsável por fornecer relatórios periódicos de acompanhamento dos resultados dessas ações aos
interessados;
9.6.3. publique normativo estabelecendo critérios e procedimentos para rotatividade de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos fiscalizados e, de acordo com as regras
definidas, promova a rotatividade dos fiscais;
9.7. determinar ao Mapa que apresente, em conjunto com a SDA, no prazo de 180 (cento e
oitenta dias), plano de ação destinado ao monitoramento do atendimento e implementação das
determinações e recomendações deste acordo, estabelecendo, no mínimo, as medidas em curso e
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eventualmente adotadas, as ações a serem tomadas, os setores e os agentes responsáveis e os prazos
para seu cumprimento;
9.8. indeferir o requerimento do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) de
habilitação e acesso aos autos. Não obstante, facultar ao CFMV a apresentação de manifestações em
relação aos pontos abordados na auditoria, de forma a subsidiar ulterior monitoramento do
cumprimento deste acórdão, disponibilizado, juntamente com relatório e voto, para acesso ao público
no portal do Tribunal na internet;
9.9. dar ciência desta deliberação:
9.9.1. à Casa Civil da Presidência da República, para subsidiar a apreciação da necessidade e
oportunidade de promover alterações na legislação pertinentes;
9.9.2. ao ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
9.9.3. à SDA/Mapa e ao Assessor Especial de Controle Interno do Mapa;
9.9.4. à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e à Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal, para subsidiar a apreciação dos projetos de lei pertinentes, em especial o PLS 326, de
2016;
9.9.5. ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV);
9.10. autorizar à SecexAgroAmbiental a autuar processo de monitoramento das determinações e
recomendações adotadas neste acórdão;
9.11. encerrar o processo e arquivar os autos.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2302-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira (Relator).
ENCERRAMENTO
Às 16 horas e 9 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada
pelo Presidente e homologada pelo Plenário.
LORENA MEDEIROS BASTOS CORRÊA
Subsecretária do Plenário
Aprovada em 2 de outubro de 2019.
JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente

ANEXO DA ATA 37, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019
(Sessão Ordinária do Plenário)
ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA
Relatórios e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos de nºs 2272 a 2302,
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aprovados pelo Plenário.
GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 030.005/2017-5
Natureza: Relatório de Auditoria.
Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Águas; Casa Civil da Presidência da República; e
Ministério do Desenvolvimento Regional (que assumiu as competências do Ministério da Integração
Nacional) (vinculador).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: AUDITORIA. AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS
FEDERAIS EM INFRAESTRUTURA HÍDRICA. INVESTIMENTOS FEDERAIS CARENTES DE
PLANEJAMENTO SISTÊMICO, INSTITUCIONALIZADO E ESTRUTURADO NO LONGO
PRAZO. POLÍTICA PÚBLICA SETORIAL MAL FORMULADA. DESCUMPRIMENTO DE
DETERMINAÇÃO ESTABELECIDA DESDE A VIGÊNCIA DO PLANO PLURIANUAL (PPA)
2012-2015. FORMULAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA (PNSH) SEM
A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO MINISTÉRIO RESPONSÁVEL. RISCO DE QUE
RESULTADOS
FUTUROS
NÃO
APRESENTEM
QUADROS
DE
MELHORA.
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se de relatório de auditoria destinada a avaliar o planejamento dos investimentos federais
em infraestrutura hídrica, com vistas a mitigar as deficiências na distribuição temporal e espacial dos
recursos hídricos no território brasileiro.
2. A seguir, transcrevo, com ajustes de forma, relatório elaborado no âmbito da Secretaria de
Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (peça 57), que contou com a
anuência dos dirigentes daquela unidade técnica (peças 58 e 59):
1. INTRODUÇÃO

1.1 Antecedentes
1. Apesar da abundância dos recursos hídricos no Brasil, detentor de 12% das águas doces
superficiais no globo, sua distribuição não é uniforme no espaço e no tempo, trazendo historicamente
escassez em determinadas regiões, notadamente no semiárido nordestino, e mais recentemente em
regiões densamente povoadas (disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/panorama-dasaguas/quantidade-da-agua. Acesso em 26/7/2018)
2. Nesse contexto, os investimentos do Estado no setor de infraestrutura hídrica possuem caráter
decisivo para mitigar o problema da distribuição desigual dos recursos hídricos, sendo absolutamente
desejável e necessário que tais investimentos estejam inseridos em um planejamento de longo prazo
que priorize tanto as melhores opções de investimento como os melhores projetos para combater os
efeitos das secas e das cheias que assolam parte da população brasileira.
3. Diante disso e considerando o histórico das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da
União em obras hídricas, as quais revelam a recorrência de uma miríade de problemas que dificultam
a devida conclusão e operação dos empreendimentos no setor (ver tópico 3 deste relatório), esta
auditoria operacional buscou avaliar o planejamento dos investimentos federais em infraestrutura
hídrica, atendendo a despacho do Ministro Augusto Nardes, de 24/10/2017 (peça 3 do TC
027.887/2017-0).

1.2 Trabalhos anteriores
4. O TCU debruçou-se, desde os primórdios do programa de fiscalizações de obras (Fiscobras),
sobre o tema escassez hídrica em auditorias de conformidade, verificando a execução de obras
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estruturantes para o país. Dentre elas, merece destaque o Projeto de Integração do Rio São Francisco
(Pisf), fiscalizado pelo Tribunal desde o início de suas discussões.
5. As auditorias identificaram irregularidades nas obras fiscalizadas, como projetos básicos
deficientes, sobrepreços decorrentes de preços excessivos frente ao mercado, impropriedades na
execução dos instrumentos de repasse, dentre outras. Contudo, não adentravam nos fundamentos da
seleção da carteira de investimentos, ou seja, como e porque os empreendimentos são selecionados,
em detrimento de outros, e se essa seleção é baseada em critérios objetivos e estudos técnicos das
obras necessárias para mitigar a má distribuição das águas, que possibilitem a priorização entre elas.
6. A Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental) deste
tribunal também se debruçou sobre o tema por meio de levantamento realizado em 2015 no Ministério
do Meio Ambiente (MMA) (TC 001.554/2015-8). Esse trabalho teve a finalidade de identificar os
principais atores institucionais, programas, ações, arcabouço legal e normativo e demais informações
relevantes, a fim de obter insumos para um planejamento do controle externo referente à gestão
federal de crise hídrica. Foi prolatado no âmbito desse processo o Acórdão 809/2016-TCU-Plenário,
rel. Min. Subst. André Luis de Carvalho.
7. O trabalho concluiu que a forma como o governo federal vinha enfrentando situações de seca
era baseada no modelo de gestão de crise, estratégia que se concentra na resposta aos efeitos da
escassez hídrica após sua ocorrência, sem que haja uma abordagem estruturada para lidar com
futuras crises.
8. O relatório de auditoria apontou as situações a seguir listadas:
a) existe necessidade de enfrentamento da poluição de mananciais e de incentivo ao uso
eficiente da água;
b) há um alto nível de poluição orgânica dos mananciais, associado também à baixa priorização
de investimentos em infraestrutura em trechos críticos, revelando um possível descasamento entre as
políticas de saneamento e de gestão de recursos hídricos;
c) em relação à eficiência no uso da água, chamam atenção os elevados índices de perdas nas
redes de distribuição na maior parte dos municípios brasileiros, tendo em vista que a perda média, em
2013, foi de 37% da água tratada, o equivalente a 5,95 bilhões de metros cúbicos, ou quase seis vezes
a capacidade do Sistema Cantareira, localizado na Grande São Paulo; e
d) os órgãos gestores de recursos hídricos têm baixa capacidade fiscalizatória, de forma que
existe o risco de que não sejam capazes de detectar e coibir violações a medidas de restrição de uso
decretadas para conter a demanda hídrica.
8. O assunto ‘infraestrutura e segurança hídrica’ também foi tratado no Fisc Nordeste
(TC 020.126/2015-8), um trabalho de fiscalização colaborativo, que contou com a participação de
diversas unidades do TCU. Esse trabalho consolidou outras fiscalizações, como a Fiscalização de
Orientação Centralizada (FOC) sobre Segurança Hídrica (TC 013.478/2015-0), de relatoria do
Ministro Bruno Dantas e coordenado pela Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba
(Secex-PB). O Fisc Nordeste deu origem ao Acórdão 1.827/2017-TCU-Plenário, rel. Min. José Múcio.
9. Constatou-se, nos citados trabalhos, que a baixa governança do desenvolvimento regional,
em última instância, acarreta, entre outras consequências: atrasos nas entregas para o cidadão; não
monitoramento dos resultados alcançados; e ações desarticuladas setoriais (transversalidade
horizontal) e dos entes federativos (transversalidade vertical). Em síntese, verificou-se quanto à:
a) infraestrutura: obras atrasadas (Pisf, Fiol, Transnordestina) e com custo final superior ao
custo previsto inicialmente; e
b) segurança hídrica no Semiárido: obras atrasadas e ausência de articulação nas ações
relativas à segurança hídrica, ausência de metas claramente estabelecidas e ausência de articulação
entre os atores pertinentes.

1.3 Objetivos e escopo da auditoria
10. O presente trabalho tem o objetivo de avaliar o planejamento dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica, com vistas a mitigar a má distribuição temporal e espacial dos recursos
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hídricos no território brasileiro, atendendo a comunicação feita pelo Ministro Augusto Nardes (peça 3
do TC 027.887/2017-0).
11. Em virtude do padrão e da repetição das irregularidades percebidas nos trabalhos
anteriores de fiscalizações em obras de infraestrutura hídrica e pela dificuldade demonstrada em lidar
com os eventos críticos de escassez de água dos últimos anos, com crises instaladas nas diversas
regiões do território nacional, assentou-se a decisão de realizar esta auditoria operacional. Tendo em
vista que os recursos são escassos, a escolha de quais investimentos devem ser executados e a sua
priorização constituem pontos cruciais para a superação da escassez hídrica.
12. A auditoria tem como foco os investimentos federais realizados pelo Ministério da
Integração Nacional, no período de 2012 a 2018, compreendendo os Planos Plurianuais (PPA) 20122015 e 2016-2019, o que, no entendimento da equipe de auditoria, dá a amplitude temporal
necessária, com dados e informações suficientes, para embasar as constatações e as análises da
equipe sobre o planejamento desses investimentos.
13. O escopo do trabalho reside na verificação do planejamento para a realização de obras de
infraestrutura hídrica estruturantes contra escassez de água, sob responsabilidade do Ministério da
Integração Nacional, tendo em vista que estão sob sua alçada as principais obras contra as secas
custeadas com recursos federais, como o Pisf e as obras complementares. Ressalta-se que a análise
feita na auditoria não abrange obras para contenção de cheias, obras sob responsabilidade financeira
exclusiva dos estados e municípios, obras de saneamento nem barragens específicas do setor elétrico.
14. Para melhor compreensão do escopo da auditoria, entende-se por ‘obras de infraestrutura
hídrica estruturantes’ aquelas que visam a orientar a realização das demais obras de infraestrutura
hídrica delas dependentes, fornecendo planejamento e priorização de obras a serem realizadas em
consequência de sua construção. Dessa forma, em alguns casos, empreendimentos dessa natureza
necessitam de obras complementares para que seja concluído o fornecimento dos recursos hídricos
aos usuários finais. Por essa razão, as obras estruturantes são, via de regra, de grande monta e de
grande importância para o desenvolvimento regional, podendo envolver grandes áreas de um ou mais
estados.
15. Há que se considerar, ainda na definição do escopo deste trabalho, que existem outros
ministérios e entidades que atuam no setor, em áreas como saneamento básico e ambiental e
abastecimento de água em áreas urbanas e para pequenos municípios, os quais não executam obras
estruturantes contra a seca. Por essa razão, não foram alcançados pela presente auditoria o
Ministério das Cidades; o Ministério do Meio Ambiente; a Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
vinculada ao Ministério da Saúde; e o Ministério de Minas e Energia.
16. Desse modo, pretendeu-se verificar, a partir de 2012: como o planejamento de investimentos
em obras estruturantes federais de infraestrutura hídrica contra a seca foi elaborado; quais os atores
responsáveis por esse planejamento e os seus papéis; quais são os normativos que o guia; como
ocorre o fluxo de tomada de decisão dentro desse planejamento; se esse processo é orientado por
regras e critérios objetivos. Também foram avaliados a lógica de intervenção e o sistema de
monitoramento e avaliação do planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica, bem
como objetivos, priorização, prazos e orientação estratégica.
17. A partir dos objetivos deste trabalho, foram formuladas seis questões de auditoria:
i. O planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica encontra-se
institucionalizado formal e adequadamente por meio de algum instrumento normativo e está inserido
em alguma política pública institucionalizada?
ii. A tomada de decisão dentro do planejamento dos investimentos em infraestrutura hídrica é
orientada por regras estruturadas e institucionalizadas?
iii. As diretrizes, os objetivos e as metas, bem como a priorização, os responsáveis, os prazos e a
orientação estratégica do planejamento do investimento de infraestrutura hídrica estão definidos?
iv. A lógica de intervenção do planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica
está alinhada com seus componentes e resultados esperados?
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v. Os diversos atores governamentais envolvidos no planejamento dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica atuam de maneira coerente e coordenada entre si? e
vi. O sistema de monitoramento e avaliação do planejamento dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica está estruturado de forma a permitir o acompanhamento das ações federais
planejadas e a produção de informações que retroalimentem os processos decisórios, favorecendo o
aprendizado e o aperfeiçoamento das ações para o alcance dos resultados?

1.4 Metodologia
18. Dado o escopo e os objetivos da auditoria, foram analisados documentos disponíveis nos
sítios eletrônicos e encaminhados pelo Ministério da Integração Nacional (MI), Agência Nacional de
Águas (ANA) e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).
19. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de
Contas da União (Portaria-TCU 280/2010, alterada pela Portaria-TCU 168/2011), com observância
ao Manual de Auditoria Operacional (Portaria-Segecex 4 de 26/02/2010) e com o Referencial para
Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU.
20. No planejamento da auditoria, a fim de entender as especificidades do tema e compreender a
forma de atuação dos atores envolvidos no planejamento dos investimentos em infraestrutura hídrica,
a unidade técnica se reuniu com representantes do MI, da ANA, da Casa Civil e do MPDG (peça 27).
Nessas reuniões, procurou-se também compreender o papel de cada órgão e entidade na formulação
do planejamento e na tomada de decisão sobre a priorização de quais investimentos seriam
executados e como esse planejamento foi delineado para se chegar à carteira de obras que se tem
atualmente. Ou seja, buscou-se ter uma visão panorâmica do objeto sob análise.
21. Ainda durante o planejamento, houve o levantamento da legislação e de documentos
informativos sobre a situação hídrica do país. Após essas análises preliminares, elaborou-se a matriz
de planejamento, norteadora dos trabalhos subsequentes (peça 44), validada em painel de referência
realizada com auditores do Tribunal e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU).
22. Referentemente a critérios e estudos utilizados para tomada de decisão da seleção da
carteira investimentos, foram solicitados os produtos intermediários entregues pelo consórcio
contratado para elaborar o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), o novo contrato para sua
conclusão e o respectivo cronograma de entrega dos produtos.
23. Foram encaminhados Ofícios de Requisição para coletar informações e documentos acerca
do planejamento dos investimentos para o MI, ANA, Casa Civil e MPDG (peças 2 a 16). Destaca-se a
morosidade do Ministério da Integração em responder aos Ofícios (peça 9), tendo em vista que não
atendeu à solicitação desta Secretaria no prazo estipulado no Ofício de Requisição 1- 437/2017TCU/SeinfraCom enviado no dia 13 de dezembro de 2017, situação que atrapalhou o andamento da
Auditoria, pois os documentos eram cruciais para a análise técnica da equipe (peça 12).
24. Além disso, foram realizadas duas entrevistas, com a Secretaria de Desenvolvimento da
Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SDI-MPDG) e com os
departamentos de Obras Hídricas e Projetos Especiais da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do MI,
buscando compreender o processo de planejamento sob responsabilidade desses ministérios.
25. A matriz de achados foi submetida a um painel de achados, a fim de debater os achados e as
propostas de encaminhamento. Estavam presentes representantes do MPDG, da ANA, da
Controladoria-Geral da União e da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal (Adasa), além
de auditores de outras unidades técnicas do TCU. Representantes do MI, apesar de convidados, não
compareceram ao evento.
26. Por fim, o relatório preliminar foi encaminhado aos gestores, para facultar-lhes a
oportunidade de manifestação quanto ao conteúdo.
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2. VISÃO GERAL

2.1 A situação hídrica nacional
27. O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água doce do mundo, porém esse
recurso está distribuído de forma desigual no território. Existem, ainda, problemas na qualidade da
água, utilizada para diversas atividades econômicas nas bacias hidrográficas brasileiras, gerando
conflitos pelo uso em determinadas regiões (peça 35, p 1).
28. De acordo com o Termo de Referência elaborado pela Agência Nacional de Águas para a
realização do Plano Nacional de Segurança Hídrica (peça 21, p. 4), as regiões com maior criticidade
sob o ponto de vista tanto qualitativo como quantitativo concentram-se no semiárido (Região Nordeste
e norte do estado de Minas Gerais), no sul do país (estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina) e na área de abrangência dos principais centros urbanos.
29. O semiárido, conforme destaca o Atlas Brasil 2010 – Volume I, elaborado pela Agência
Nacional de Águas (peça 17, p. 23), apresenta reservas insuficientes de água em seus mananciais,
temperaturas elevadas durante todo o ano, forte insolação e altas taxas de evapotranspiração. Os
totais pluviométricos são irregulares e inferiores a 900 mm; normalmente, são superados pelos
elevados índices de evapotranspiração, resultando em taxas negativas no balanço hídrico. É um
território vulnerável, em que a irregularidade interanual das chuvas pode chegar a condições
extremas, representadas por frequentes e longos períodos de estiagem.
30. Já a Região Sudeste, ainda de acordo com o Atlas Brasil 2010 (peça 17, p. 29), apresenta
algumas bacias hidrográficas com problemas de criticidade mais relacionados à alta demanda e à
poluição hídrica do que a fatores naturais relacionados à disponibilidade hídrica. Essa é uma
consequência direta da maior concentração populacional existente na região. No Sul do Brasil,
muitos rios possuem criticidade quantitativa devido à grande demanda para irrigação.
31. De acordo com o Atlas Brasil 2010 (peça 17, p. 69), as Regiões Norte e Nordeste têm as
maiores necessidades de investimentos nos sistemas produtores de águas (mais de 59% das sedes
urbanas). Entre os problemas a serem resolvidos nessas localidades, destacam-se a precariedade dos
pequenos sistemas de abastecimento de água do Norte, em que, por mais abundante que a água seja
nessa região, é necessário sua coleta, tratamento e distribuição dentro dos parâmetros sanitários
desejados; a escassez hídrica da porção semiárida; e a baixa disponibilidade de água das bacias
hidrográficas litorâneas do Nordeste. Já na Região Sudeste, além da elevada concentração urbana,
existe a complexidade dos sistemas produtores de abastecimento, que motivam disputas pelas mesmas
fontes hídricas.
32. As avaliações realizadas no âmbito do Atlas permitiram identificar que (peça 17, p. 69-70):
‘55% das cidades estudadas (3.059 sedes urbanas) requerem investimentos em ampliações e
adequações de sistemas produtores ou no aproveitamento de novos mananciais, resultando num
aporte de investimentos de R$ 22,2 bilhões e no atendimento a 139 milhões de habitantes até o ano de
2025’.
33. De acordo com o Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2017 (peça 35),
como as unidades da Federação (UF) possuem características distintas quanto à quantidade e à
qualidade de suas águas superficiais, algumas delas possuem papel fundamental na entrega de água
para outros estados, a exemplo de Minas Gerais e Goiás. Outros estados recebem e fazem uso de água
proveniente dos estados fornecedores, a exemplo dos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. O maior
exemplo dessa desigualdade na distribuição de água é a Região Hidrográfica Amazônica,
concentrando cerca de 80% da água superficial do país, que, por outro lado, possui baixa densidade
demográfica e pouca demanda por uso de água (peça 35, p. 2).
34. A economia também é afetada negativamente pela escassez de água, uma vez que a
produção e o consumo de bens diminuem em decorrência da baixa disponibilidade hídrica,
provocando seu desaquecimento. A energia se torna mais cara, visto que as hidrelétricas geram
menos energia e a produção exige mais das termelétricas. Além disso, o transporte pelos rios se torna
inviável em algumas regiões (peça 20, p. 4).
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35. No Termo de Referência do PNSH (peça 21, p. 8), explica-se que a complexidade desse
quadro requer um equacionamento da oferta de água a toda a população brasileira, envolvendo uma
estreita relação com a gestão de recursos hídricos e um amplo leque de ações, que inclui alternativas
próprias para o abastecimento das sedes urbanas, soluções integradas para regiões com escassez de
água e grandes aglomerados urbanos, além de abordagens de caráter regional, direcionadas não só
para o abastecimento urbano como também para o atendimento de outras demandas setoriais. Além
disso, em determinados casos, o desenvolvimento regional e o atendimento das demandas dos setores
produtivos são melhor viabilizados a partir de transferências hídricas entre bacias hidrográficas por
meio de canais e eixos de integração.
36. Vale ressaltar que 84% dos desastres naturais ocorridos no Brasil de 1991 a 2012 são
advindos de estiagens, secas, enxurradas e inundações (peça 20, p. 1). Nesse período, por volta de 39
mil desastres naturais registrados afetaram cerca de 127 milhões de pessoas. Em termos econômicos,
entre os anos de 1995 e 2014, foram contabilizadas perdas totais de R$ 182,7 bilhões, o que equivale
a perdas anuais de R$ 9 bilhões. Cerca de 50% (2.783) dos municípios brasileiros decretaram
situação de emergência (SE) ou estado de calamidade pública (ECP) pelo menos uma vez no período
de 2003 a 2016.
37. Com o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública pela
União, estados e municípios afetados pela seca solicitam ajuda financeira federal para combater a
estiagem e pode ser liberada a transferência de recursos federais em caráter emergencial.
38. De acordo com o Relatório de Conjuntura 2017 (peça 20, p. 3), as secas afetaram 18
milhões de pessoas em 2016, principalmente no Nordeste (84% dos afetados). De 2013 a 2016, 48
milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens no Brasil, o que representa 6 vezes mais que
por eventos de cheias, tendo sido 4.824 eventos de seca associados a danos humanos, quase 3 vezes
mais que os de cheias (1.738). O ano de 2016 foi o mais crítico quanto aos impactos da seca sobre a
população.
39. A Figura 1 abaixo demonstra o número de eventos e de pessoas afetadas pela seca, bem
como o percentual de ocorrência em cada região.
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Figura 1 - Secas no Brasil de 2013 a 2016

Fonte: Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2017 (peça 20, p. 3).

40. Já a Tabela 1 apresenta as áreas críticas, no ano de 2012, para orientação dos estudos da
elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica.
Tabela 1 – Áreas críticas para estudos sobre oferta hídrica e controle de cheias.
Grupo
I

II

III

IV

UF

Áreas críticas
Oferta hídrica
Bacias hidrográficas do leste do estado do Piauí
(afluentes do Parnaíba)
Bacias hidrográficas dos rios Alto Tietê, Paraíba do
Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Tietê/Sorocaba,
e bacias hidrográficas Baixada Santista e Litoral
Norte São Paulo
Bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul
e oeste do estado de Santa Catarina (Camaquã,
Guaíba, Iguaçu, Itajaí, Mirim/São Gonçalo, Negro,
Quaraí, Uruguai)
Bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional
(afluentes do São Francisco, Acaraú, Apode/Mossoró,
Aracatiaçu, Brígida, Capiá, Capibaribe, CearáMirim, Coreaú, Curimataú, Curu, Graças, Ipanema,
Ipojuca, Jacu, Jaguaribe, Litoral, Metropolitana,
Moxotó,
Papocas,
Paraíba,
Paraíba/Mamanguape/Gramame,
Paraíba/Taperoá/Curimataú,
Piranhas,
Pontal,
Potengi, São Miguel/Camurupim, Sirinhaém, Talhada,
Traipu, Trairi, Uma)

Controle de cheias
Bacias hidrográficas dos rios Itapecuru,
Mearim e Parnaíba.
Bacias hidrográficas dos rios Alto Tietê,
das Velhas, Doce, Itapemirim, Itabapoana,
Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, Sapucaí, Tietê/Sorocaba e Ribeira
Bacias hidrográficas dos rios Alto Uruguai,
Guaíba, Iguaçu, Itajaí, Cubatão Norte,
Tijucas, Tubarão e Araranguá

Bacias hidrográficas dos rios Acaraú,
Jaguaribe,
Piranhas-Açu,
Paraíba,
Capibaribe, Mundaú, Uma e Baixo São
Francisco.
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Grupo

V

UF

Áreas críticas
Oferta hídrica
Controle de cheias
Bacias hidrográficas do leste do estado da Bahia e
estado de Sergipe e Semiárido Mineiro (Itapicuru,
Bacias hidrográficas dos rios das Contas,
Paranguaçu, Real, Recôncavo, Rio de Contas,
Mucuri e Japaratuba.
afluentes do São Francisco, Jequitinhonha, Pardo,
Verde Grande)

Fonte: Termo de Referência para o PNSH (peça 21, p. 15).
41. No caso dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Curitiba, Goiânia, Distrito Federal
e Fortaleza, verifica-se que, desde o Atlas de 2010 (peça 17, p. 69), já se tem conhecimento da
necessidade de se buscar mananciais cada vez mais distantes e obras de regularização, o que
evidenciaria a pressão sobre os recursos hídricos locais.
42. Independentemente da ocorrência de eventos extremos, situações críticas para a gestão
decorrem de um balanço hídrico desfavorável, que é a relação entre as demandas de uso da água, em
termos quantitativos e qualitativos, e a quantidade de água disponível. Esse aspecto é de fundamental
importância para traçar o diagnóstico dos rios e bacias hidrográficas brasileiras. Do balanço hídrico
pode-se identificar as áreas críticas quanto à quantidade e/ou à qualidade da água ao longo de todo o
país, de forma a orientar as ações de planejamento e gestão (peça 20, p. 4). As bacias e os trechos de
rios federais de especial interesse para a gestão devido a criticidade foram definidos pela Portaria
ANA 62/2013 (peça 23).
43. Para compreender como uma crise hídrica se instala, a ANA elaborou um passo a passo da
crise, apresentado na Figura 2:
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Figura 2 - Passo a passo da crise

Fonte: Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2017 (peça 20, p. 7).

44. As causas de uma crise hídrica não se resumem apenas às baixas taxas pluviométricas
verificadas nos últimos anos, mas também existem fatores relacionados à garantia de oferta de água e
à gestão da demanda da água, que podem favorecer a escassez e agravar ou atenuar a ocorrência da
crise. Desse modo, a crise de água no Brasil advém de fatores meteorológicos, hidrológicos,
demográficos e institucionais (peça 35, p. 4).
45. No Atlas Brasil 2010 (peça 18, p. 16), é apontado que a oferta de água é insuficiente para o
atendimento da demanda em determinados locais ou regiões devido à distribuição espacial irregular
dos recursos hídricos, à baixa produção hídrica de mananciais utilizados em períodos de estiagem, à
deficiência de investimentos para aproveitamento de novos mananciais e a problemas de gestão.
46. Considerando que sustentabilidade e a segurança hídrica são condicionantes ao
desenvolvimento econômico e social do país, a sucessão de eventos críticos dos últimos anos no Brasil
realça a necessidade em se resolver os problemas mencionados. Para tanto, requer-se uma ação
estatal planejada, coordenada e sistematizada, que garanta efetividade aos recursos aplicados para
superá-los (peça 18, p. 343).
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2.2 O marco legal
47. A gestão de recursos hídricos no Brasil tem como base a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9.433/1997, chamada de ‘Lei das Águas’. Esse normativo
estrutura os fundamentos, objetivos, diretrizes gerais de ação e instrumentos da PNRH (arts. 1º ao 5º),
o que possibilitou avanços significativos na gestão dos recursos hídricos no Brasil.
48. A política se fundamenta na água como bem de domínio público, recurso natural limitado,
dotado de valor econômico, cujo uso prioritário, em situações de escassez, deverá ser o consumo
humano e a dessedentação de animais. Ainda como fundamentos, estabelece que a bacia hidrográfica
é a unidade territorial de implementação da PNRH e prevê que a gestão dos recursos hídricos deve
ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
49. Dentre outros aspectos, as diretrizes gerais de ação da PNRH aduzem que a gestão da água
não deve dissociar aspectos de quantidade e qualidade e deve considerar a diversidade geográfica e
socioeconômica das diferentes regiões do país, colocando como papel da União a articulação com os
estados no gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum.
50. A lei orienta a criação dos Planos de Recursos Hídricos, instrumentos com a função de
fundamentar e orientar a implementação da PNRH e o gerenciamento dos recursos hídricos. Esses
planos são de longo prazo, e devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país.
51. Dentre outros elementos, os planos devem incluir diagnóstico detalhado da situação atual
dos recursos hídricos; o balanço entre disponibilidades e demandas futuras, em quantidade e
qualidade, com identificação de conflitos potenciais; e as metas de racionalização de uso, aumento da
quantidade e melhoria da qualidade.
52. De acordo com o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos, já na etapa de
prognóstico, devem ser definidas ações, programas e projetos a serem realizados em um período de
vigência específico, bem como identificadas obras e investimentos prioritários a partir de uma visão
integrada dos diversos usos da água. Os planos são construídos de modo participativo, envolvendo
órgãos governamentais, sociedade civil, usuários dos recursos hídricos e diferentes instituições com o
intuito de estabelecer um pacto pelo uso da água (peça 35, p. 4).
53. Conforme o art. 6º da Lei 9.433/1997, o Plano Nacional de Recursos Hídricos é o
documento-guia, com diretrizes para orientar a implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos em nível federal, estadual e distrital, além das ações do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (SINGREH). Destaca-se aqui a Resolução Conselho Nacional de Recursos
Hídricos 181, de 7 de dezembro de 2016, que aprovou as prioridades, ações e metas do Plano
Nacional de Recursos Hídricos para o período de 2016 a 2020.
54. O objetivo desse plano é ‘estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e
políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade,
gerenciando as demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a implementação
das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social’ (disponível
em: http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos. Acesso em
26/7/2018).
55. O Ministério da Integração Nacional e a Agência Nacional de Águas, em conjunto com
outros Ministérios, fizeram um esforço na tentativa de buscar uma melhor articulação e coordenação
de ações no setor hídrico, e desenvolveram o Programa de Desenvolvimento do Setor Água
(Interáguas), financiado com recursos do Banco Mundial. O objetivo do programa é ‘criar um
ambiente onde os setores envolvidos com a utilização da água possam se articular e planejar suas
ações de maneira racional e integrada, de modo a contribuir para o fortalecimento da capacidade de
planejamento e gestão no setor água, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do País’
(disponível em: http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/interaguas. Acesso em 26/7/2018).
56. No âmbito do Interáguas, o MI, por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), e a
ANA, estabeleceram inicialmente uma parceria para a elaboração do Plano Nacional de Segurança
Hídrica. Trata-se de estudo com foco nas intervenções consideradas estruturantes e estratégicas do
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ponto de vista nacional e regional, para propiciar a garantia da oferta de água, bem como a redução
dos riscos associados a eventos críticos (peça 3, p. 2). Esse documento é um norteador no
planejamento de investimentos em obras regionais ou nacionais de infraestrutura hídrica, balizando a
atuação dos órgãos envolvidos na execução das políticas relacionadas a recursos hídricos.
57. Conforme o exposto no Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019, para a elaboração
desse estudo, foi realizada licitação comandada pela ANA e com participação do MI. Entretanto, o
contrato foi rescindido em julho de 2016 e a agência promoveu uma nova licitação para a conclusão
do PNSH, sem a participação do ministério nessa segunda contratação (peça 18, p. 349). Em resposta
ao Ofício de Requisição 3-437/2017-TCU/SeinfraCOM, a ANA encaminhou o Ofício 72/2017/SPRANA (peça 3), no qual informou que ‘está elaborando o Plano Nacional de Segurança Hídrica, cuja
conclusão está prevista para o segundo semestre de 2018’.
58. Vistos os principais instrumentos de planejamento previstos para orientar o Poder Público
na gestão dos recursos hídricos, passa-se a discorrer sobre os normativos que dispõem sobre a gestão
dos empreendimentos de responsabilidade do governo federal que operacionalizariam e
materializariam as disposições daqueles instrumentos.
59. Essencialmente, a gestão das obras de infraestrutura hídrica, no cenário atual, é feita pelo
Ministério da Integração Nacional e se resume: i) ao remanejamento de investimentos que integram a
carteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); e ii) à inclusão ou rejeição de
empreendimentos alocados no orçamento por meio emendas parlamentares. O ministério não possui
um plano de ação específico para o setor, aderente aos instrumentos de planejamento anteriormente
mencionados (peça 29), de modo que a seleção e a priorização dos investimentos sujeita-se, quase que
unicamente, à sua iniciativa.
60. O Decreto 6.025, de 22 de janeiro de 2007, que institui e regulamenta o Programa de
Aceleração do Crescimento, constitui um importante marco legal para a compreensão da questão
hídrica e dos investimentos em infraestrutura, tendo em vista que todos os empreendimentos
estruturantes dessa área estão inseridos no PAC e são geridos no âmbito do programa.
61. Por meio desse decreto, foram instituídas instâncias de coordenação e de decisão, como o
Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC), que é o responsável por
coordenar as ações necessárias à implementação e à execução do programa, e o Grupo Executivo do
Programa de Aceleração do Crescimento (GEPAC), vinculado ao CGPAC, com competência de
consolidar as ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de implementação e execução do
PAC. Ambas as instâncias têm papéis importantes no que tange ao planejamento, à implementação e à
execução dos investimentos federais em infraestrutura hídrica da carteira do PAC.
62. Além disso, é por proposta feita pelo CGPAC que são discriminadas as ações do PAC a
serem executadas por meio de transferências obrigatórias de recursos financeiros para execução
pelos estados, Distrito Federal e municípios.
63. Com a edição da Portaria MPDG 348/2016, a inclusão de novos empreendimentos no PAC
foi congelada, uma vez que o normativo apenas autoriza o remanejamento do quantitativo de recursos
atribuídos aos empreendimentos, de forma que, para aumentar o valor de um empreendimento no
programa, é necessário o decréscimo de valor de outro.
64. O mapeamento dessa sistemática de remanejamento de obras do PAC, detalhado nos itens
58 a 62, é apresentado na Figura 3:
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Figura 3 - Remanejamento de obras na carteira do PAC

Fonte: Elaboração própria, com informações das atas de entrevista validadas MI e MPDG e
reuniões com o MI e MP (peças 24, 29, 45 e 46).
65. Por seu turno, o processo de inclusão de novos empreendimentos não pertencentes ao PAC
pode ser visualizado na Figura 4:
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Figura 4 - Inclusão de novos empreendimentos na carteira do MI

Fonte: Elaboração própria, com informações das atas de entrevistas validadas pelo MI e
MPDG e das reuniões realizadas com o MI e MP (peças 24, 29, 45 e 46).
66. Depreende-se da Figura 4 que a atuação do ministério ocorre por demanda, caso a caso, de
forma que a inclusão de novos empreendimentos se dá majoritariamente por meio de emendas
parlamentares, cabendo ao MI avaliar a adequação técnica dessas emendas.
67. Cabe destacar que foi criado pelo governo federal o Programa Avançar, pela Portaria
MPDG 442, de 13 de dezembro de 2017. O programa destina-se a orientar as ações governamentais e
comunicar à sociedade os investimentos públicos de infraestrutura estratégicos e prioritários do
Poder Executivo federal. Entretanto, o Avançar não substitui o PAC, mas estabelece os investimentos
prioritários, dentre aqueles constantes do PAC, cuja execução deve ocorrer até o final do exercício
financeiro de 2018.
68. Por seu turno, o Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento de médio prazo
do governo federal, o qual estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos nos quatro
anos de sua vigência. A política de infraestrutura hídrica é tratada no PPA 2012-2015 no Programa
2051 - Oferta de Água e no PPA 2016-2019 no Programa 2084 - Recursos Hídricos. Ambos os
programas contam com o Objetivo 0549 - Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e
elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado. Por meio
desse objetivo, ‘propõe-se fortalecer o planejamento e a gestão dos investimentos em infraestrutura
hídrica, mediante elaboração do marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica (PNIH),
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conclusão do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH)’, sob a responsabilidade do Ministério
da Integração (peça 18, p. 343-344).
69. De acordo com o Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015, ano base 2013, Volume
II (peça 22, p. 2):
Análise Situacional do Objetivo
Com a elaboração da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, pretende-se organizar a
atuação do Poder Público, com a definição de instrumentos que possam induzir a organização deste
setor de forma cooperativa com outras políticas setoriais e nacionais. A Política dará sinergia às
ações do Estado e permitirá eliminar sobreposições e lacunas nos investimentos. Permitirá também a
integração de sistemas, resultando em operação inteligente das infraestruturas com diminuição da
pressão sobre o meio ambiente. A atuação articulada do Estado, em seus diversos níveis, e do setor
privado, dentro de uma estratégia de desenvolvimento regional e nacional contribui para a
universalização do acesso à água e para a redução da pobreza.
O Plano Nacional de Infraestrutura Hídrica – PNSH (que, a partir de 2012, é tratado como
Plano Nacional de Segurança Hídrica), será o principal instrumento da Política Nacional de
Infraestrutura Hídrica, e deverá organizar a atuação do Poder Público na formulação e na
construção de programas e ações para o setor. Permitirá, com suas orientações, constituir
intervenções específicas e até mesmo constituir banco de projetos estratégicos que fortaleça a atuação
propositiva do Estado.
70. Observa-se, portanto, que desde o PPA 2012-2015 existe a previsão da elaboração da
Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, com a intenção de melhorar o planejamento do Poder
Público no que tange aos empreendimentos estruturantes a serem implementados no Brasil em busca
do equacionamento e do avanço na solução do problema da oferta de água no país. O PNIH e o
PNSH foram objetos de análise no presente trabalho e resultaram em achados da auditoria,
apresentados em itens posteriores deste relatório.

2.3 Principais atores envolvidos no planejamento das ações de combate à escassez
hídrica
71. De acordo com a Lei 13.502, de 1º de novembro de 2017, que estabelece a organização
básica dos ministérios, o planejamento de políticas setoriais específicas é atribuição dos ministérios a
que compete cada setor. No que se refere à infraestrutura hídrica, o Ministério da Integração
Nacional, por meio de sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica, é o responsável por ‘obras contra as
secas e de infraestrutura hídrica’, conforme o art. 45, inciso IX dessa lei.
72. Já a ANA, entidade vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, tem papel de apoio no
planejamento do setor, tendo em vista que é a responsável pela implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, conforme dispõe a Lei 9.984, de 17 de julho de 2000. Dentro das competências
da agência, estão a de planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de
secas e inundações, em apoio aos estados e municípios, e a de promover a elaboração de estudos para
subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de
cursos de água, de alocação e distribuição de água, em consonância com o estabelecido nos planos de
recursos hídricos.
73. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de acordo com a Lei
13.502/2017, também tem relevante participação no planejamento estratégico nacional, não atuando
em setores específicos, mas na elaboração de subsídios para formulação de políticas públicas de
longo prazo do governo federal. Além disso, é de sua competência a avaliação dos impactos
socioeconômicos das políticas e dos programas, atuando ainda na elaboração, no acompanhamento e
na avaliação dos orçamentos anuais e do Plano Plurianual, no qual é encontrado o Objetivo 0549,
que busca fortalecer o planejamento e a gestão dos investimentos em infraestrutura hídrica.
74. O Comitê Gestor do PAC, em conformidade com o Decreto 6.025/2007, integra-se pelos
titulares do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Fazenda e Casa
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Civil da Presidência da República, e participa de forma ativa do planejamento dos investimentos do
governo federal, tendo em vista que delibera sobre as obras que serão incluídas no programa.
75. O Grupo Executivo do PAC é composto pelas Secretaria do Programa de Aceleração do
Crescimento, Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos, do MPDG; pela Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil; e pelas
Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da
Fazenda. Sua atuação consiste em consolidar ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de
implementação e execução do PAC.
76. Além desses atores do âmbito federal, os estados e os municípios exercem influência
relevante no planejamento dos investimentos em infraestrutura hídrica, tendo em vista que demandam
da União atitudes positivas para seus problemas e detêm informações importantes e detalhadas sobre
os recursos hídricos de suas regiões. Com efeito, a atuação conjunta e a interlocução entre os entes
federativos são cruciais para um bom planejamento, tanto que a Política Nacional de Recursos
Hídricos dispõe que os instrumentos de gestão de recursos hídricos deverão ser adotados visando uma
gestão descentralizada, integrada e participativa das águas, e que os planos dispostos na PNRH
devem ser feitos por bacia hidrográfica.
3. RESULTADOS DA FALTA DE PLANEJAMENTO ESTRUTURADO
77. O Tribunal de Contas da União tem fiscalizado com regularidade as obras mais relevantes
do setor hídrico, devido à importância do tema para o país e ao montante de recursos envolvidos.
Num levantamento no sistema Fiscobras do TCU, entre 2003 e 2017, foram encontrados 200
processos com 789 achados relacionados com 59 obras hídricas de: adutoras, barragens, açudes,
canais e perímetros de irrigação.
78. Foram levantados achados que se enquadram, de forma geral, ou ao planejamento ou à
execução da obra, assim divididos: 465 achados sobre as falhas relacionadas ao planejamento, como
falhas no projeto, no orçamento, na licitação, sobrepreços e superfaturamentos; e 324 na execução da
obra, conforme gráfico síntese abaixo:
Gráfico 1: Achados das fiscalizações do TCU em obras hídricas - 2003 a
2017
Planejamento

6%
10%
41%

11%

Projeto
Orçamento

Licitação

17%

Sobrepreço/Superfaturamento

15%
Execução da obra

Fonte: Fiscobras Gerencial do TCU, 2018 – elaboração própria.
79. Tendo em vista esse grande universo de obras fiscalizadas, para trazer a correlação dessas
impropriedades levantadas nas fiscalizações de conformidade com as deficiências no planejamento
dos investimentos federais em infraestrutura hídrica realizados pelo Ministério da Integração, foram
selecionadas as obras de maior materialidade e importância nos orçamentos de 2012 a 2017.
80. Na execução orçamentária referente ao PPA 2012-2015 e ao PPA 2016-2019, verifica-se o
valor total de R$ 20.320.075.659, autorizado para o Ministério da Integração Nacional para os
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investimentos federais em infraestrutura hídrica nos anos de 2012 a 2017. Desse montante, foram
empenhados R$ 14.389.132.610 e pagos R$ 6.301.436,226.
81. Conforme a Tabela 2 a seguir, que consolida os investimentos em obras de infraestrutura
hídrica nas leis orçamentárias de 2012 a 2017, observa-se que, das despesas executadas pelo
Ministério da Integração (R$ 6.685.493.310), 79,40% são referentes ao Pisf e a outras quatro obras
estruturantes (Canal Adutor do Sertão Alagoano, Adutora do Agreste, Canal Adutor Vertente
Litorânea e Cinturão das Águas do Ceará), sendo três delas dependentes diretamente das águas do
Pisf, com exceção da obra do Canal Adutor do Sertão Alagoano.
82. No mesmo período, do total de pagamentos dos investimentos em infraestrutura hídrica,
foram pagos 80,04% apenas para essas mesmas cinco obras, sendo 42,75% destinados ao Pisf e
37,30% destinados às outras citadas quatro obras estruturantes.
Tabela 2: Loa 2012 – 2017 – Execução orçamentária da despesa
Ação (Cod)
5900/12EP

Ação (Desc)
Pisf

Empenhado
6.776.213.992 (47,1%)

Pago
2.693.559.190
(42,7%)

1.494.851.988 (10,4%)

Executado
2.910.791.276
(43,5%)
964.903.502 (14,4%)

10CT

Canal Adutor do Sertão Alagoano –
AL
Adutora do Agreste – PE

736.509.331 (5,1%)

559.361.715 (8,4%)

511.861.099 (8,1%)

590.641.353 (4,1%)

304.479.094 (4,6%)

7L29

Canal Adutor Vertente Litorânea –
PB
Cinturão das Aguas do Ceara – CE

839.599.674 (5,8%)

569.002.008 (8,5%)

120 ações

Demais ações do orçamento

3.951.316.272 (27,5%)

TOTAL

14.389.132.610,00
(100%)

1.376.955.715
(20,6%)
6.685.493.310,00
(100%)

10F6
12G7

964.903.502 (15,3%)

304.479.094 (4,8%)
569.002.008 (9,0%)
1.257.631.333
(20,0%)
6.301.436.226,00
(100%)

Fonte: Siga Brasil, 2018 – elaboração própria.
83. Nota-se que existem outras 120 ações no orçamento que representam os 20,60% restantes do
orçamento executado para esse período. Isso demonstra que cinco grandes investimentos tomam conta
do orçamento da União com mais de 80% dos recursos federais investidos em infraestrutura hídrica
desde pelo menos 2012.
84. Essa gravitação em torno do Pisf continuará ainda pelos próximos anos, conforme
demonstra o gráfico do Ministério do Planejamento em relação à carteira de investimentos sob a
responsabilidade do Ministério da Integração para o PAC ora previsto para o período de 2019-2022:
Gráfico 2: Carteira de Investimento (OGU-OFSS-RP3) 2019-2022

Fonte: Ministério do Planejamento – peça 41, p.7.
85. Assim, de 2003 a 2018 e até o próximo PPA de 2020-2023, conclui-se que o Pisf tem guiado
o planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica.

77
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

86. Para analisar os resultados que representam o planejamento dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica, foram selecionados os principais processos e achados relacionados com o Pisf
e as citadas quatro obras estruturantes, conforme tabela abaixo:
Tabela 3: Achados relacionados com o planejamento dos processos de fiscalização do TCU
Obras fiscalizadas
Pisf - NE

Achados
Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.
Deficiência nos levantamentos que fundamentam a elaboração dos
projetos básico/executivo.
Projeto básico deficiente ou desatualizado.
Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou
inadequado.
Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.
Projeto executivo deficiente ou desatualizado.
Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Canal Adutor do
Sertão Alagoano AL

Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou
inadequado.
Projeto executivo deficiente ou desatualizado.

Adutora do Agreste
- PE

Cronograma da obra incompatível com o cronograma do Projeto
de Integração do rio São Francisco (Pisf) do qual é dependente
para ter funcionalidade.
Objeto do convênio/edital/contrato sem funcionalidade própria.
Os desembolsos dos recursos referentes ao convênio não têm
conformidade com o Plano de Trabalho correspondente.
Projeto básico deficiente ou desatualizado.
Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
Existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega
do empreendimento.
Projeto básico deficiente ou desatualizado.
O orçamento não é acompanhado das composições de todos os
custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.
Mudança de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de
projeto e de técnicas construtivas modificações relevantes de
materiais - tipo e qualidade).
Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.
Existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega
do empreendimento.
Os desembolsos dos recursos referentes ao convênio não têm
conformidade com o Plano de Trabalho correspondente.
Projeto básico deficiente ou desatualizado.
Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou
inadequado.
Quantitativos inadequados na planilha orçamentária
Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
Ausência de licenças ambientais de âmbito estadual e local.
O orçamento não é acompanhado das composições de todos os
custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.
Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

Canal
Adutor
Vertente Litorânea
- PB

Cinturão das Águas
do Ceará - CE

Processos TCU
007.144/2016-4
008.986/2011-8
004.551/2012-5
008.894/2013-2
029.539/2010-2
014.736/2011-0
004.552/2012-1
009.861/2013-0
013.831/2016-0
033.519/2012-9
013.070/2013-4
013.069/2013-6
005.961/2011-4
006.216/2012-9
006.708/2016-1
006.327/2013-3
003.632/2015-6
008.226/2017-2
033.511/2012-8
005.578/2014-0
033.512/2012-4
033.513/2012-0
033.514/2012-7
014.231/2016-6
012.773/2012-3
000.910/2011-2
010.021/2012-4
008.878/2013-7
003.051/2014-5
010.240/2017-9

003.478/2013-0
002.127/2015-6
003.479/2013-7
003.480/2013-5
003.481/2013-1
003.482/2013-8
005.568/2014-5
010.232/2017-6

Fonte: Fiscobras Gerencial do TCU, 2018 – elaboração própria.
87. Nota-se que os achados mais recorrentes nessas fiscalizações do TCU foram a falta de
adequabilidade do projeto básico e dos quantitativos e serviços da planilha orçamentária, sobrepreço,

78
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

superfaturamento e atrasos nas obras. Todas essas constatações, feitas nas cinco obras principais da
carteira do Ministério da Integração Nacional (Pisf, Canal Adutor do Sertão Alagoano, Adutora do
Agreste, Canal Adutor Vertente Litorânea e Cinturão das Águas do Ceará), poderiam ter sido
mitigadas por meio de um planejamento prévio fundamentado em políticas e planos elaborados com
critérios técnicos e objetivos que elenquem e priorizem os investimentos necessários ao combate à
escassez e insegurança hídrica.

3.1 A relação entre a falta de planejamento estratégico dos investimentos em
infraestrutura hídrica e as irregularidades ocorridas na execução das suas obras
88. Conforme o caderno da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) sobre o Ciclo de
Gestão do Investimento Público (peça 37), um projeto de investimento público está inserido em dois
ciclos complementares: ciclo institucional do investimento ou planejamento estratégico e ciclo de vida
do projeto ou planejamento operacional. Enquanto o primeiro modeliza, em fases, os procedimentos
de avaliação ex ante e ex post do investimento, sob o ponto de vista da administração pública, o
segundo é mais afeto às técnicas de concepção, gerenciamento e execução do projeto (peça 37, p.4-5).
Mais ainda:
É certo que o primeiro contém o segundo. O ciclo institucional do investimento implica
sistemática e uso de técnicas comuns a todo projeto, independente da sua natureza, de modo a
viabilizar uma comparação entre esses na disputa por recursos escassos. O segundo implica
sistemática e técnicas comuns com vistas a individualizar o projeto, ou seja, propicia um tratamento
sob medida que aumenta a eficiência e a eficácia da sua implantação e operação (peça 37, p.5)
89. As decisões tomadas na fase de seleção de um projeto afetam todo o ciclo de vida de
políticas, programas e projetos novos. Apesar de não existir um modelo único de sistema público de
investimento, contudo, há, nos países que o adotam, um conjunto de procedimentos mais ou menos
constantes. Entre eles estão:
Análise comparativa da proposta com outras possíveis abordagens que permita chegar aos mesmos
fins;
Atribuição de valores monetários aos impactos previstos pelo projeto de investimento, sempre que
possível;
Análise dos custos e benefícios de dois ou três projetos que tenham os mesmos propósitos (peça 37,
p. 6).

90. Assim, antes de se executar um investimento, deve-se identificar com clareza a necessidade
do projeto, seus resultados e objetivos esperados e os custos da intervenção, além de apreciar as
opções disponíveis, a sua qualidade e o seu grau de maturação.
91. Conforme a Enap, é desejável que a seleção preliminar de projetos derive de alguma
orientação estratégica para o investimento público. Com isso, torna-se possível selecionar quais
projetos devem ter seus estudos de viabilidade aprofundados por meio de avaliação formal (ex ante)
(peça 37, p.12). Em seguida:
Com base no Pré-EVTE e na sua aderência às diretrizes estratégicas do governo, selecionam-se
os projetos que deverão ir para a segunda fase, na qual os estudos técnicos são aprofundados,
especialmente os relacionados à pesquisa de campo e à avaliação socioeconômica. Essas tarefas são,
geralmente, protagonizadas pelo órgão setorial e não por um órgão central que coordena os
investimentos de governo. Em qualquer circunstância, deve haver um processo formal que deflagra o
desenvolvimento de projetos. Estes deverão trazer informações que orientarão o futuro projeto em
nível de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), Projeto Básico (PB) e Projeto Executivo
(PE) (peça 37, p.13).
92. Nessa esteira, os principais problemas que afetam a eficiência dos investimentos públicos
estão relacionados a fragilidades no planejamento de tais investimentos, a saber:
Seleção de projetos pouco consistentes em termos técnicos, os quais geram desperdício com a
construção de ‘elefantes brancos’;
Atrasos na concepção e realização de projetos;
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Práticas de corrupção na contratação;
Diferença entre o custo previsto e o executado, projetos incompletos em termos técnicos;
Baixa qualidade dos serviços, reduzida capacidade na operação e na manutenção dos ativos, de
modo que os benefícios são menores do que deveriam ser efetivamente. (peça 37, p.9).

93. Os custos-benefícios estimados no processo de tomada de decisão sobre investimentos em
projetos de infraestrutura são usualmente pouco realistas. Erros grosseiros nas análises de
viabilidade implicam má alocação de recursos públicos e, consequentemente, causam graves prejuízos
aos pagadores de impostos (peça 31, p. 32).
94. Em consonância com as conclusões acima, outro estudo, elaborado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), ‘Caderno de estudos 10 - Infraestrutura: o custo do atraso e as reformas
necessárias’ (peça 32), reforça que um dos mais importantes problemas da agenda de infraestrutura
no Brasil é o atraso das obras, o qual decorre de fatores diversos, mas recorrentes:
Os atrasos nas obras de infraestrutura têm origens recorrentes: a má qualidade dos projetos
básicos, utilizados para a realização do orçamento e posterior licitação das obras; a demora na
obtenção de licenças ambientais e na realização de desapropriações; a má gestão dos projetos
durante as obras, com superestimativa de benefícios e subestimativa de prazos e custos; a falta de
qualificação técnica e experiência das equipes que preparam, geram e acompanham os projetos; e o
viés da decisão política em detrimento dos critérios técnicos que levam à má fixação de prioridades e
prazos (peça 32, p.16).
95. Dentre os fatores mencionados acima, merece destaque a deficiência dos projetos básicos,
os quais não possuem análises rigorosas, planejamento nem levam em conta custos, riscos e
contingências das obras. Projetos básicos de baixa qualidade estão intimamente relacionados a
fragilidades no ciclo institucional de investimento ou planejamento estratégico do setor público e,
invariavelmente, implicam atrasos, aumento de custos, má qualidade na execução, lides judiciais, não
atendimento da população etc.
96. O projeto básico é utilizado para fazer o orçamento da obra e depois é usado na licitação.
Quando os projetos dessa natureza se baseiam em representações incompletas dos locais e da
realidade em que serão implementados, o resultado é o redimensionamento das obras durante sua
execução. Em alguns casos, é necessário adicionar novas atividades, que levam a aditivos contratuais.
Aditivos superiores a 25% conduzem (ou deveriam conduzir) a novas licitações. Não raro esse
processo esbarra em problemas identificados em auditorias do Tribunal de Contas da União e fica
paralisado enquanto se busca uma solução. Por sua vez, a paralisação eleva os custos da obra, pois,
mesmo que nada esteja sendo feito, os valores indiretos e a mobilização de pessoal e máquinas
continuam se acumulando. No limite, esse processo pode acabar desaguando em disputas judiciais e
novos atrasos (peça 32, p.16).
97. Dessa forma, é muito importante que o ciclo institucional do investimento seja eficiente nos
procedimentos de avaliação e seleção do projeto básico, pois isso tem relações diretas com o ciclo de
vida do projeto como um tudo, com a sua qualidade, eficiência e eficácia. É justamente essa relação
entre os dois ciclos que será analisado a seguir no caso dos investimentos federais das obras de
infraestrutura hídrica conduzidas pelo Ministério da Integração Nacional.
98. Conforme será exposto no tópico 4, foram encontradas diversas falhas dentro do ciclo
institucional do investimento das obras de infraestrutura hídrica conduzidas pelo Ministério da
Integração Nacional: ausência de objetivos, metas e direcionamento estratégico; ausência de apoio à
elaboração de estudos técnicos; ausência de critérios institucionalizados de seleção e de priorização
de investimentos; ausência de indicadores e de métricas claras e objetivas para medir o desempenho
das ações ministeriais frente às necessidades da sociedade; além de descumprimento de obrigação
legal de formular a política setorial.
99. Tendo em vista essas falhas no planejamento estratégico do Ministério da Integração em
relação aos investimentos de obras de infraestrutura hídrica, é de se esperar que seus projetos
apresentem os problemas acima elencados e assim sintetizados:
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Projetos de infraestrutura de grande porte, sejam obras públicas ou concessões, em geral
custam aos cofres públicos mais do que o inicialmente planejado, atrasam sua conclusão e
apresentam um menor retorno à sociedade do que o divulgado em seus estudos de viabilidade (peça
31, p. 33).
100. No Brasil, sobram exemplos para ilustrar essa situação. O Projeto de Integração do Rio
São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) é o grande exemplo para
a temática em análise.
101. No Pisf, encontram-se os erros do planejamento estratégico – falta de clareza na
necessidade do projeto, nos seus resultados e objetivos esperados, nos custos da intervenção, na
apreciação das opções disponíveis. Como consequência, tem-se a escolha de projetos com grau de
qualidade e maturação deficientes.
102. Os resultados dessas falhas no planejamento refletem-se na execução do Pisf e foram
colhidos ao longo das várias auditorias de conformidade realizadas pelo Tribunal de Contas da
União: projetos deficientes, quantitativos inadequados, sobrepreços, mudança de objeto, orçamento
incompleto, atrasos na execução e entrega das obras etc.
103. Para que fiquem mais claras as deficiências de planejamento do Pisf e os efeitos dessas
falhas, segue uma análise de seu histórico constitutivo e principais achados de fiscalizações, os quais
acarretaram, ao longo dos anos, atrasos e aumento das estimativas dos custos finais das obras do
projeto. A mesma situação é igualmente observada nas demais obras de infraestrutura hídrica
estruturantes: Canal Adutor do Sertão Alagoano, Adutora do Agreste, Canal Adutor Vertente
Litorânea Paraibana e Cinturão das Águas do Ceará.

3.2 Pisf e o planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica
104. Em 2009, o Banco Mundial publicou um relatório com o propósito de revisar as práticas
brasileiras na gestão do investimento público federal (peça 38, p. 11). Esse documento é importante
para ilustrar o contexto de planejamento federal em que o Pisf está inserido desde a sua origem.
105. No Brasil, o principal instrumento de planejamento do governo federal é o Plano
Plurianual, que organiza, para um horizonte de quatro anos, toda ação do governo, por meio de
programas integrados ao Orçamento Anual. Conforme o Banco Mundial:
Todos os programas do PPA são negociados com o Ministério do Planejamento a fim de serem
incluídos no plano. (...) A Secretaria de Planejamento e Investimento (SPI) do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) é responsável pela negociação dos programas que são
incluídos no PPA com os ministérios setoriais. De acordo com a SPI, durante as negociações do PPA
existe um esforço de evitar a inclusão de novos projetos para o caso de não se concluir projetos em
andamento. Entretanto, não existe processo formal de triagem preliminar. (...) além disso, o
procedimento de apuração dos custos parece ser bem informal, sem requisito de apuração formal dos
custos ou consideração de abordagens alternativas aos objetivos (peça 38, p.17-18).
106. Em relação ao PAC, o Banco Mundial identificou grandes falhas no planejamento:
A seleção de projetos do PAC seguiu uma série de critérios claros e transparentes, entretanto
não houve análise de custo-benefício nem estudos formais de viabilidade para que um projeto se
tornasse parte do PAC. Há pouca dúvida de que o PAC representa um esforço de melhorar a direção
e a fiscalização sobre os investimentos. Entretanto, a triagem para selecionar quais projetos entram
no PAC não estava clara nem tecnicamente direcionada. Ao contrário, todos os projetos disponíveis
foram incluídos. Assim, o PAC revestiu projetos e pôs pressão sobre os ministérios a gastar mais e
mais rápido, sem depender de avaliações econômicas nem análises de sua capacidade de
implementação. O foco foi mudado da eficiência no gasto público para a velocidade no gasto público
(peça 38, p.18-19).
107. A forma de seleção dos projetos que integrariam o PAC também é objeto de apontamento
no guia da ENAP, no qual se chega à seguinte conclusão sobre o sistema de gestão do investimento
público brasileiro:
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Essa prática reflete a forma como o governo tem operado nos últimos anos para criar sua
carteira estratégica de investimentos. Tanto o Projeto Piloto de Investimentos (PPI 2004-2006) como
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC, desde 2007) foram constituídos por meio de uma
seleção, usando critérios mais qualitativos, conduzida pela Casa Civil da Presidência da República,
com apoio dos ministérios de coordenação MPOG, Ministério da Fazenda (MF) e ministérios
setoriais, caso a caso. Portanto, os projetos foram selecionados e indicados pela cúpula do governo.
Nessas circunstâncias, a aderência dos projetos às diretrizes estratégicas de governo foi automática,
apesar das grandes diferenças de qualidade e estágio de maturação destes (peça 37, p.16-17).
108. Em contraste a essa realidade, o guia padrão do Reino Unido para orientação de
apresentação e a avaliação de projetos pelo governo, denominado de Livro Verde do Tesouro Inglês,
explica que para melhorar a qualidade da decisão do gestor público, nenhum projeto de investimento
deveria ser aprovado sem antes responder a duas perguntas: ‘no lugar desse projeto, existiria uso
melhor desses recursos?; e ‘existe outra forma mais apropriada para atingir esse objetivo? ‘ (Peça
37, p. 6).
109. Para além das análises focadas nos projetos em si, um sistema público eficiente de
investimento deveria permitir um exame conjunto de projetos de modo a potencializar
complementaridades destes no território e melhorar a competição entre eles por recursos escassos.
Isso porque o impacto socioeconômico e ambiental de um conjunto complementar de investimentos no
território amplifica os benefícios esperados de cada um dos investimentos, derivados da otimização
das sinergias ou das complementaridades entre esses. Em outras palavras, os benefícios calculados,
projeto a projeto, tendem a ser muito menores do que os planejados no tempo e no espaço
adequadamente (peça 37, p.7).
110. Assim, para compreender os efeitos das deficiências do planejamento estratégico no setor
hídrico, é necessário ter em mente todo esse cenário exposto até aqui do sistema de planejamento
brasileiro. Especificamente quanto ao processo de análise e seleção do Pisf, grande exemplo a ser
analisado nesta seção, também devem ser consideradas as falhas encontradas nos pressupostos
iniciais do projeto e no processo de elaboração do projeto básico que lhe deu início.
111. Preliminarmente, com o intuito de reforçar e comprovar que as falhas no planejamento do
setor já foram constatadas desde os primórdios do Pisf, especialmente nos pressupostos iniciais do
Projeto de Transposição, passa-se a um resumo da auditoria operacional realizada no ano de 2005
com o objetivo de avaliar se os objetivos do Pisf seriam alcançados, identificando os pontos que
pudessem ser considerados riscos, ameaças e oportunidades, bem como as medidas que deveriam ser
tomadas para garantir os benefícios do projeto (TC 019.081/2005-4, Acórdão 2.017/2006-TCUPlenário, rel. Min. Benjamin Zymler).
112. A fiscalização à época objetivou investigar duas questões principais:
I - Em que medida o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas
do Nordeste Setentrional permitirá reduzir os impactos sociais e os gastos públicos decorrentes do
flagelo da seca?
II - A gestão da água, ou seja, as medidas estruturais e não-estruturais para controlar os
sistemas hídricos nos estados beneficiados, permitirá o atingimento dos objetivos propostos no
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional?
113. No que tange à primeira questão, verificou-se a existência de municípios que, ainda que
estivessem listados pelo Ministério da Integração Nacional entre aqueles a serem diretamente
beneficiados pelo Projeto de Integração, não reconheciam essa condição. Além disso, concluiu-se que
somente com a execução de obras complementares seria possível abranger a população que habita
todos os municípios listados entre os supostamente beneficiados pelo Pisf, tendo em vista que 56% dos
municípios informaram que não detinham infraestrutura para captação da água.
114. Verificou-se, assim, uma grande divergência entre as informações apresentadas pelo
Ministério da Integração Nacional e aquelas obtidas diretamente com os estados e municípios, o que
demonstra uma ‘falha de comunicação, falta de planejamento conjunto e desconhecimento da
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necessidade de investimentos complementares, o que pode implicar uma menor população a ser
abrangida pelo Pisf’.
115. Outra constatação sobre a abrangência divulgada pelo Ministério é que ela não se
fundamentou em dados passíveis de comprovação. Desse modo, o alcance real do Pisf, em sua
concepção, era incerto e não alcançaria a população pretendida de 12 milhões de habitantes, no ano
de 2025, ‘a não ser que medidas complementares sejam tomadas, por parte do Governo Federal e dos
estados e municípios participantes, visando possibilitar a criação de uma infraestrutura de captação,
tratamento e distribuição de água, capaz de atender as populações na região do semiárido’.
116. Diante disso, recomendou-se que o Ministério da Integração Nacional que providenciasse
uma avaliação, juntamente com estados e municípios, sobre o real alcance populacional do projeto
bem como sobre a previsão do prazo necessário para que se alcançasse a população inicialmente
projetada. A recomendação foi reiterada em outros processos e momentos, porém nunca atendida.
117. Ainda em resposta à primeira questão, durante a auditoria foram colhidas informações
indicando que a abrangência do Pisf seria bem menor que a esperada, se considerado ‘o número de 9
milhões de habitantes, este representa apenas 23% da população que atualmente ocupa o ‘polígono
das secas’, ou seja, aquela população que é a maior beneficiada com ações emergenciais de combate
à seca’.
118. Assim, verificou-se que as ações emergenciais de combate à seca estavam concentradas no
auxílio a populações dispersas que, dificilmente, seriam beneficiadas com a transposição.
119. Por fim, constatou-se que, ‘devido à ausência de concordância sobre a real abrangência do
Projeto, associada à inexistência de estudos sobre sua relação com a diminuição de custos de medidas
emergenciais de combate à seca, não será possível garantir que o montante de redução de custos do
Governo Federal com tais medidas será proporcional ao dispêndios decorrentes da implementação do
Projeto de Integração do Rio São Francisco, como o MI afirmou no Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA)’. Ou seja, não restou comprovado que os custos decorrentes à implementação do Pisf seriam
proporcionais à redução dos custos de ações emergenciais de combate à seca.
120. É possível afirmar, então, que não foi realizada, nem seria possível realizar, com os dados
disponíveis, uma análise do custo x benefício do Pisf nem tampouco comparar essa relação com o
custo x benefício de ser manter o modelo usual de mitigação dos efeitos da seca.
121. Em relação à segunda questão abordada naquele trabalho, verificou-se que a maioria dos
municípios na área de influência indireta que responderam ao questionário aplicado no curso da
auditoria não possuía infraestrutura suficiente para aproveitar a água a ser disponibilizada. Diante
desse achado, recomendou-se a elaboração, pelo MI, de forma conjunta com os estados e municípios,
do levantamento das obras complementares na área de influência indireta antes do início da
implantação física do empreendimento, bem como as respectivas formas de financiamento, estimativas
de custo e cronograma de execução.
122. Constatou-se também que os planejamentos estaduais ainda se encontravam incipientes
quanto aos empreendimentos e aos investimentos necessários à interface com o Projeto de Integração,
o que representava um risco para o alcance dos objetivos no prazo previsto. Dessa forma, propôs-se
que o MI inserisse no convênio que daria origem ao ‘Pacto Pela Sustentabilidade do Pisf’ a listagem
das obras complementares que receberiam apoio do governo federal.
123. Foram encontradas falhas e deficiências que demonstravam a fragilidade do arranjo
institucional dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com exceção do estado do
Ceará. Concluiu-se que essas falhas na estrutura e no funcionamento das instituições desses estados
geravam riscos para a sustentabilidade econômica do Pisf.
124. Não obstante os achados apontados no trabalho em comento terem sido colhidos em 2005,
observam-se que os mesmos problemas e falhas persistem em 2018, evidenciando a paralisação do
planejamento do setor em um estágio incipiente, carente de estruturação e institucionalização.
125. Além das questões relacionadas à auditoria de 2005, outro ponto que merece destaque é a
deficiência do projeto básico do Pisf, comprovada pela recorrência com que os contratos de obras
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civis foram aditivados, acarretando inclusive acréscimos superiores a 25% em vários contratos. Não
obstante a função legítima do termo aditivo de ajustar o projeto contratado ao projeto executivo e
aprimorar a sua execução, ele não seria necessário para os casos de obras licitadas com projetos
básicos que atendessem aos requisitos elencados na Lei de Licitações. Termos aditivos e projeto
básico de qualidade guardam entre si uma relação inversamente proporcional. Em outras palavras,
quanto mais falho for o projeto básico, maior será o número de termos aditivos para ajustar e
aprimorar a execução do objeto contratado.
126. Tal projeto básico foi elaborado em 2001, mas as obras de tomadas d’água foram iniciadas
apenas em 2005, sem as devidas atualizações. Além disso, foi objeto de apontamento de diversas
irregularidades, desde a sua contratação, conforme os tópicos mais relevantes seguintes,
apresentados no processo TC 011.768/2001-1:
1. Dispensa de licitação para contratação da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias
Espaciais Funcate, sem restar comprovada nos autos a correlação entre o objeto do contrato e as
atividades institucionais da Fundação, nem sua capacidade de execução do objeto. 2. Ausência de
planilha orçamentária detalhada no processo de dispensa de licitação para contratação da Funcate.
3. Ausência de planilha orçamentária detalhada, contendo preços unitários dos serviços previstos no
Edital de Concorrência Funcate 01/2000. 4. Subcontratação de serviços, pela Funcate, sem previsão
contratual. 5. Sistemática de pagamento adotada pelo INPE, na qual não se especificam os produtos
que seriam entregues quando da apresentação dos Relatórios de Andamento de Serviços (RAS), nem
os custos dos serviços/atividades executados no âmbito de cada RAS. 6. Contratação de empresas de
consultoria, pela Funcate, por inexigibilidade de licitação, sem comprovação da inviabilidade de
competição e singularidade do serviço. 7. Contratação da empresa Oficina do Mapa, pela Funcate,
para execução de serviços de apoio terrestre, aerotriangulação e restituição aerofotogramétrica de
trechos já fotografados anteriormente, por inexigibilidade de licitação, sem restar caracterizado nos
autos a inviabilidade de competição e a singularidade do serviço (peça 40, p.9-10).
127. Resta claro que esse projeto básico não estava pronto para ser utilizado em nenhum tipo de
obra, muito menos em um projeto de tamanha proporção e importância, que desde o seu lançamento
tem sido o grande norteador de todo o planejamento federal no setor de recursos hídricos, com reflexo
nos planejamentos estaduais da mesma área.
128. Essa foi a conclusão do então Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, em
janeiro de 2013, quando respondeu à pergunta ‘Por que essa obra ficou tão mais cara, quase dobrou
de preço, e atrasou tanto? ‘, numa entrevista da Rede Globo (disponível em:
http://g1.globo.com/fantastico/quadros/brasil-quem-paga-e-voce/noticia/2013/01/tcu-ve-r-734-mi-emirregularidades-na-obra-do-rio-sao-francisco.html. Acesso em 26/7/2018):
O projeto básico foi concluído em 2001. Esse projeto básico serviu de base para licitações. E os
projetos executivos foram desenvolvidos ao longo da obra. Ocorreu uma grande discrepância entre o
projeto básico e o projeto executivo da realidade encontrada em campo.
129. A Lei 8.666/1993, define, em seu art. 6º, inciso IX, os requisitos mínimos que deve conter o
projeto básico de engenharia para que possa ser realizada a licitação. Não obstante as exigências
legais, o fator essencial que torna o projeto de engenharia imprescindível para a consecução de um
empreendimento é a sua própria natureza de estudo e definição do que será executado e como será
executado. Assim, o projeto de engenharia não é ‘mera burocracia’ legal, mas parte essencial da
obra, tendo sido positivado na legislação exatamente por este caráter de essencialidade.
130. Essencialidade caracterizada não apenas para definição dos aspectos técnicos da obra,
mas também para definição do custo e prazo, pontos fundamentais para quem financia o
empreendimento.
131. É certo, pois, que o projeto básico é o substrato de uma obra pública. Isto é, figura entre os
elementos de maior importância para a sua execução. A partir de um projeto básico preciso e
detalhado evitam-se falhas tanto no procedimento licitatório quanto na própria execução da obra,
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permitindo à Administração Pública a consecução da economicidade e a materialização da eficiência,
eficácia e efetividade.
132. Assim, a contratação e o início de obra sem projeto de engenharia adequadamente
detalhado criam ambiente de risco para a ocorrência de irregularidades, impropriedades e
inadequações na condução do empreendimento, inclusive atrasos e paralisações, em franco
desrespeito também ao princípio constitucional da economicidade a que a Administração Pública está
submetida.
133. Ressalta-se que a ocorrência de empreendimentos com projetos básicos sem o
detalhamento necessário ao completo conhecimento da obra e sem a realização dos estudos
suficientes está diretamente relacionada à ausência de planejamento dos investimentos a serem
priorizados e realizados pelo órgão setorial, trazendo margem para a escolha de empreendimentos
sem a necessária maturação de seus estudos e análises que indiquem a necessidade e adequação de
sua realização, conforme citado anteriormente.
134. E foi justamente isso que ocorreu ao longo do Projeto da Transposição, tendo em vista o
grau de imprecisão de seu projeto básico, a falsa estimativa dos seus custos finais do empreendimento
e da previsão de sua conclusão, conforme análise realizada em seguida.

3.3 Atraso das obras e aumento da estimativa dos custos finais
3.3.1 Projeto de Integração do Rio São Francisco
135. O TCU já constatou em seus achados que o projeto foi atrasado por diversas causas, desde
a má qualidade do projeto básico até demoras na obtenção das licenças ambientais e na realização de
desapropriações. Outro problema recorrente foi a demora em lidar com interferências elétricas e
hidráulicas. Além dos maiores gastos com compensações ambientais, contribuíram para elevar o
custo do projeto: a revisão de obras civis, para que essas fossem adequadas ao novo projeto
executivo; maiores gastos com eletromecânica; e despesas mais altas com supervisão e gerenciamento
da execução da obra, devido à extensão do seu prazo.
136. De acordo com o primeiro balanço do PAC, datado de abril de 2007, a previsão original
era que as obras do Eixo Leste deveriam estar concluídas até junho de 2010, enquanto as do Eixo
Norte deveriam estar prontas até dezembro de 2012. No oitavo balanço do PAC 2, de outubro de
2013, os prazos para conclusão dos Eixos Leste e Norte haviam sido estendidos para dezembro de
2015. No atual cenário em que as obras do caminho das águas do Eixo Norte serão concluídas em
maio de 2019, os projetos terão sido entregues com atraso de sete anos.
137. O Eixo Leste teve seu caminho das águas inaugurado em março de 2017, o qual é
representado pelas obras das estruturas necessárias ao encaminhamento das águas do ponto de
captação inicial ao destino final do eixo, composto por tomadas d’água, estações de bombeamento,
canais, adutoras, sifões, aquedutos, túneis, reservatórios e demais estruturas. Resta ainda concluir
obras secundárias, que não têm ligação direta com o caminho das águas, mas têm importante função
em sua manutenção e operação (estradas de acesso e de serviço, passarelas e pequenas pontes sobre
os canais, cercas, obras de drenagem, entre outras).
138. Conforme a CNI, o principal fator por trás do atraso do projeto de Transposição do Rio
São Francisco foi a decisão, em 2005, de seguir em frente com ele, mesmo sendo o projeto básico
antigo (2001) e insuficientemente detalhado. Havia a percepção de que, caso se demorasse a agir, o
projeto poderia não sair. Isso levou à utilização de projetos básicos defasados e, principalmente,
deficientes, o que, na avaliação do TCU, fez com que os orçamentos apresentassem quantitativos
inadequados e não fossem feitos todos os levantamentos necessários para fundamentar os projetos
(peça 32, p.66-67).
139. Entre outros fatores, isso exigiu que novas despesas fossem incluídas no orçamento
(sondagens e levantamentos topográficos, por exemplo) e se fizessem significativas alterações nas
soluções de projeto inicialmente licitadas, o que representou aumento no orçamento originalmente
planejado.
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140. O orçamento original do projeto, em 2005, era de R$ 4,5 bilhões. Em 2007, segundo o
primeiro balanço, a previsão de investimento já subira para R$ 5 bilhões, sendo R$ 3,4 bilhões no
Eixo Norte e R$ 1,6 bilhão no Eixo Leste. Os programas ambientais associados ao projeto estavam
orçados em R$ 226 milhões. O orçamento do projeto aumentou para R$ 8,2 bilhões, no oitavo balanço
do PAC 2.
141. Nesse total estão incluídos quase R$ 1 bilhão de recursos dirigidos a 38 ações
socioambientais, como o resgate de bens arqueológicos e o monitoramento da fauna e flora,
resultantes em grande parte de condicionantes ambientais exigidas pelo Ibama e não constantes do
projeto original, em razão de não consideração das ações mitigatórias constantes das licenças prévia
e de instalação. Isso denota a necessidade e a importância de o projeto básico ser realizado após a
expedição, ao mínimo, da licença prévia, o que trará as condições para se considerar os custos
decorrentes das ações mitigatórias constantes das licenças ambientais.
142. Em 2014, conforme o Caderno de Estudos 10 - Infraestrutura: o custo do atraso e as
reformas necessárias, da Confederação Nacional da Indústria, cujo objetivo foi analisar o custo
econômico do atraso observado nas obras de infraestrutura no Brasil, a estimativa desse custo na
execução do Pisf era de R$ 16,7 bilhões, equivalentes a 2,5 vezes o orçamento original do projeto. Um
primeiro componente desse custo resultou da perda de produção agropecuária, em razão da não
disponibilização de água prevista no Pisf, da qual foi descontada a perda de geração esperada nas
usinas da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). O resultado foi uma perda líquida de
R$ 11,7 bilhões, em valores de 2013. Adicionalmente, foi obtido o custo de oportunidade dos recursos
investidos e que não geram benefícios no montante de R$ 5,0 bilhões (peça 32, p.25).
143. Atualmente, conforme os dados do Siga Brasil e do Ministério do Planejamento (peça 41),
desde 2004 a 2017, já foi pago pelo Ministério o valor de R$ 17.062.910.058,13 (incluindo o saldo a
pagar em 31/12/2017) para o empreendimento do Pisf, equivalentes a 62,70% o orçamento original
do projeto de R$ 10.487.072.529,83 (valores atualizados pelo INCC até 1º/1/2018).
144. Assim, a construção da transposição do rio São Francisco é um exemplo de falha de
planejamento e execução. O projeto foi anunciado ao custo de R$ 10 bilhões (atualizados pelo INCC
até 1º/1/2018), com prazo de conclusão até 2012. Porém, a execução ainda continua até 2019 e o
custo para sua conclusão já ultrapassa os R$ 17 bilhões (atualizados pelo INCC até 1º/1/2018).
145. Não obstante o custo de R$ 17 bilhões, o Projeto de Transposição, desde o seu início e até
hoje, não foi capaz de demonstrar sua relação custo/benefício. Essa dificuldade deve-se justamente
pela falta de controle do custo, como visto anteriormente, e também pela falta de evidências reais
sobre todos os benefícios apontados inicialmente em sua justificativa de projeto.
146. Destaca-se que o Pisf, apesar de considerar sua abrangência equivalente a 12 milhões de
habitantes, não considerou, para a obtenção desse número de beneficiários, a existência ou não de
redes de captação, tratamento e distribuição de água para a população desses 390 municípios
supostamente beneficiados. De igual forma, não foram considerados no custo do projeto os valores a
serem gastos com essa infraestrutura complementar.
147. Atualmente, conforme o Ministério do Planejamento (peça 41, p.7), serão necessários
quase R$ 11 bilhões para as obras estruturantes e ligadas ao Pisf. Ressalta-se que, desde o início das
obras do Pisf, já se apontava a necessidade de um massivo investimento em obras complementares
para se alcançar a população beneficiada propagada em seus estudos de viabilidade e pelo Ministério
da Integração Nacional.
148. Conforme consta de estudo publicado pelo Ipea nos idos de 2011 (peça 36), o qual se apoia
inclusive em auditoria operacional realizada pelo TCU (TC 019.081/2005-4, Acórdão 2017/2006Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler), mais da metade dos municípios pesquisados
afirmaram que não possuem a infraestrutura necessária para a utilização das águas oriundas do Pisf,
e os custos necessários à implementação dessas obras ainda não foram devidamente levantados.
149. De acordo com o seu projeto, as sedes municipais situadas a até 10 km dos eixos deverão
ter, fornecimento de água para abastecimento da população e atividades econômicas urbanas. Além
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desse padrão de atendimento, as cidades com mais de 50.000 habitantes situadas até 50 km dos eixos
de transposição também deverão ser atendidas pelas águas do Projeto, caso ainda não sejam
autossuficientes.
150. Portanto, a ausência de infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água nos
municípios beneficiários do Pisf constitui-se um grande fator limitador para sua abrangência. Logo,
para o atingimento total dos 12 milhões de pessoas, será preciso um aporte de recursos muito maior
do que os R$ 17 bilhões atuais, onerando mais ainda o custo total do projeto.
151. Outro custo bastante oneroso ao projeto, não incluído na conta e ainda sem valor exato, é
o custo da operação e manutenção do Pisf. Para garantir a operação e a manutenção dos trechos com
obras concluídas foi criada a Ação 213R - Manutenção do Projeto de Integração do Rio São
Francisco na Fase de Pré-Operação, sendo executados e pagos pelo Ministério da Integração
Nacional, enquanto unidade orçamentária responsável, os seguintes valores, extraídos do Siga Brasil:
R$ 15.504.756 (2015), R$ 29.252.354 (2016) e R$ 123.457.217 (2017). Conforme se pode observar na
ação 213R, desde 2015, esse custo está em ascensão.
152. Conforme relatório de avaliação da execução de programa de governo 81 da CGU (peça
48), embora parte do empreendimento já esteja em operação, ainda está pendente a definição de
aspectos essenciais de sustentabilidade, tais como: garantia do uso da arrecadação da cobrança na
aplicação em operação e manutenção do PISF; mensuração da demanda para consumo e a venda de
vazões para consumidores autorizados e independentes; e, principalmente, composição tarifária e
respectiva contribuição dos estados beneficiados pelo projeto.
153. A CGU também identificou fragilidades quanto ao impacto do custo da energia elétrica.
Um fator especialmente crítico para a sustentabilidade do Pisf é o gasto de energia com a operação,
por meio do bombeamento da água. Os valores a serem arcados pelos quatro estados receptores (CE,
PB, PE e RN) poderão atingir cerca de R$ 800 milhões por ano, cifra extremamente elevada na atual
situação fiscal dos entes. O repasse desses custos para as tarifas de água (saneamento) poderá
representar aumentos entre 5% e 21%, considerando os cenários otimista e pessimista,
respectivamente.
154. Daqui se infere que o Projeto de Transposição, para atingir plenamente seus objetivos
declarados, custará anualmente aos cofres públicos para sua operação e manutenção o valor próximo
de R$ 1 bilhão, e que seu custo de implementação, somadas as obras complementares, será de pelo
menos R$ 27 bilhões.
155. Não obstante esse custo elevado do Pisf, não existem evidências nem garantias de que a
redução de custos com ações emergenciais de combate à seca no Nordeste será proporcional aos
recursos despendidos para a implementação, operação e manutenção do projeto, ainda que essa
afirmação faça parte do seu Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

3.3.2 Canal Adutor do Sertão Alagoano
156. As regiões do Sertão e Agreste Alagoano são caracterizadas pelas condições climáticas
fortemente adversas à exploração agrícola ou pecuária de sequeiro com fins comerciais. As frequentes
estiagens fazem com que os habitantes da região vivam permanentemente em estado de calamidade.
Visando modificar esta situação, o governo de Alagoas, no início de 1991, por meio da Secretaria
Extraordinária de Recursos Hídricos e Irrigação (SERHI), apresentou a concepção do Sistema
Integrado de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para o Sertão Alagoano, abordando aspectos
técnicos e econômicos de aproveitamento do reservatório de Moxotó/Paulo Afonso e do futuro
reservatório de Xingó.
157. O principal componente desse sistema consiste no Canal Adutor do Sertão Alagoano, que
tem início no extremo oeste do estado de Alagoas, na região do sertão, no município de Delmiro
Gouveia, próximo às divisas com os estados da Bahia e de Pernambuco, e final no município de
Arapiraca, em uma extensão total de 250 km. O canal inicia-se em uma estrutura de tomada d'água,
associada a uma estação elevatória, implantada em um dos braços do reservatório de Moxotó,
próxima à usina Apolônio Sales. A vazão final de projeto será de 32,0 m³/s.
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158. É prevista a utilização das águas do Canal Adutor do Sertão para usos diversos através de
estruturas de derivação por gravidade ou por bombeamento. Além do atendimento aos perímetros
irrigados, são previstas derivações para atendimento da agricultura de sequeiro (abastecimento de
fazendas, povoados, dessedentação de animais, etc.) e reforço aos sistemas de abastecimento urbano
hoje existentes (Sistemas Bacia Leiteira, Sistema Coletivo do Agreste e o Sistema Coletivo do Sertão).
159. A fiscalização realizada pelo TCU no exercício de 2015 (TC 003.632/2015-6,
Acórdão 2.361/2015-TCU-Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro), identificou os seguintes indícios de
irregularidades: a) acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido; e b)
orçamento do contrato do Trecho 5 inadequado.
160. Igualmente, na última fiscalização realizada pelo TCU, no exercício de 2016
(TC 006.708/2016-1), identificaram-se indícios de irregularidades referentes a acréscimos ou
supressões em percentual superior ao legalmente permitido, conforme Acórdão 2.116/2016-TCUPlenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.
161. Para além dos achados relacionados com o planejamento e a execução do projeto, também
se vislumbram no Canal Adutor do Sertão atrasos dos contratos e aumento da estimativa dos custos
finais, conforme ilustra a tabela a seguir, que engloba as obras dos primeiros 150 km do canal:
Tabela 4: Canal Adutor do Sertão Alagoano – Atraso por contrato de obra e aumento da
estimativa do custo (R$ mil)
Ação

Valor original
contrato (a)

Valor
atual
contrato (b)

Diferença de
valores (b-a/a)

Tomada
d’água
Trecho
Contrato
1/1993CPL/AL
Trecho
Contrato
10/2007CPL/AL
Trecho
Contrato
18/2010CPL/AL
Trecho
Contrato
19/2010CPL/AL
Trecho
Contrato
58/2010CPL/AL
Total

200.185

164.769

-17,69%

Data
prevista
término

Data atual de
término

Média de
atraso
(ano)

1

-

399.915

623.428

55,89%

14/01/1995

12/03/2013

18,17

2

-

299.976

351.083

17,04%

12/06/2012

01/06/2013

0,97

3

-

784.708

854.512

8,90%

11/02/2014

30/09/2015

1,63

4

-

728.029

810.137

11,28%

09/07/2015

31/12/2018

3,48

5

-

672.157

672.157

0,00%

27/08/2012

Não há

6,12

3.084.970

3.476.086

12,68%

Fonte: Contratos e aditivos, processos e-TCU, 2018 – elaboração própria (Apêndice A). Valores atualizados com o INCC para a mesma data
de Jan/2018.

162. Os dados apresentados evidenciam que o atraso nas obras variou entre um e 18 anos na
execução dos contratos, com um aumento na estimativa do custo total final em R$ 391,11 milhões,
equivalente a 12,68% de aumento, considerando a tomada d’água e os cinco contratos de obras civis
dos trechos 1 a 5.
163. Registre-se que os 45 km iniciais que compõem a tomada d’água e o trecho 1 foram
contratados em 1993, demorando cerca de 25 anos para serem concluídos, desde que essa obra foi
idealizada. Contudo, na época, foram executados apenas 16 km de canal e essa obra foi paralisada,
sendo retomada apenas em 2006, quando houve aporte de recursos federais. O trecho 4, com 30 km de
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extensão, encontra-se com pouco mais de 75% de execução física da obra, a despeito do contrato ter
sido assinado em 2010. O trecho 5 não foi sequer iniciado, embora seu contrato tenha sido assinado
também em 2010, já havendo, portanto, 6 anos de atrasos.

3.3.3 Sistema Adutor do Agreste
164. O Sistema Adutor do Agreste localiza-se no Agreste Pernambucano, região intermediária
entre a Zona da Mata e o Sertão, dividida em Agreste Setentrional, Agreste Central e Agreste
Meridional. O sistema é constituído de um sistema produtor de água localizado nas proximidades do
Reservatório de Ipojuca – Arcoverde/PE, ponto final do Ramal do Agreste, a partir do qual tem início
um complexo de tubulações, com mais de mil quilômetros de extensão, que atenderá a Região do
Agreste do estado de Pernambuco e beneficiará 68 sedes municipais, 80 localidades urbanas e
comunidades rurais situadas dentro da faixa de 2,5 km de cada lado da adutora.
165. A Adutora do Agreste foi projetada para fazer a integração da Região do Agreste
Pernambucano, através do Ramal do Agreste, às águas disponibilizadas pelo Eixo Leste do Projeto de
Integração do Rio São Francisco (Pisf), disponibilizando 4,0 m³/s para o abastecimento de água da
região. O Ramal do Agreste, que deriva do Eixo Leste do Pisf, alimenta o Reservatório de Ipojuca,
que é o ponto final do ramal e ponto inicial do Sistema Adutor do Agreste.
166. Inicialmente, os projetos básico e executivo do Sistema Adutor do Agreste foram
desenvolvidos com recursos da União por meio do Termo de Compromisso 117/2009 (Siafi 659479),
celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e o estado de Pernambuco, com a interveniência
da Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do estado.
167. Em função do porte do empreendimento, o projeto foi planejado para ser desenvolvido em
quatro etapas úteis. Na primeira etapa foi priorizado o atendimento de cidades situadas em regiões de
maior déficit de abastecimento, ou seja, cidades ou regiões de pouca disponibilidade hídrica, tanto
superficial ou subterrânea de boa qualidade, e/ou de alta demanda de água para consumo.
168. Assim, para a execução das obras da primeira etapa do projeto, foi assinado um segundo
termo de compromisso, por meio da Portaria SIH/MI 239 (Siafi 668655), de 22/12/2011, inserido no
processo da SIH/MI 5910.000399/2011-12, incluído pelo Decreto 7.488, de 24/5/2011 no Programa
de Aceleração do Crescimento.
169. Considerando o grande vulto dos recursos federais envolvidos, bem como a importância
socioeconômica do empreendimento, o TCU analisou a compatibilidade dos preços dos editais e
respectivos contratos no âmbito dos seguintes processos: TC 033.511/2012-8 (Acórdãos 374/2015 e
1.889/2015, ambos do Plenário e de relatoria do Min. Subst. Weder de Oliveira), 033.512/2012-4
(Acórdão 1.036/2015-TCU-Plenário, rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 033.513/2012-0
(Acórdão 1.037/2015-TCU-Plenário, rel. Min. Subst. Weder de Oliveira ) e 033.514/2012-7
(Acórdão 1.038/2015-TCU-Plenário, rel. Min. Subst. Weder de Oliveira ).
170. Dentre os achados identificados por essas fiscalizações, destacam-se o sobrepreço
decorrente de preços excessivos frente ao mercado em todos os lotes, bem como a ausência de
funcionalidade de forma independente para cada etapa, tendo em vista o descompasso entre os
cronogramas das obras do Ramal do Agreste e as obras da Adutora do Agreste, todos bem
relacionados com impropriedades no planejamento estratégico.
171. Para além dos achados relacionados com o planejamento e a execução do projeto, também
se vislumbram no Sistema Adutor do Agreste atrasos dos contratos e aumento da estimativa dos custos
finais, conforme ilustra a tabela a seguir, que engloba as obras correspondentes aos Lotes 1 a 4:
Tabela 5: Adutora do Agreste – Atraso da obra e aumento da estimativa do custo (R$ mil)
Ação

Valor
original
contrato (a)

Valor
atual
contrato (b)

Diferença
de valores
(b-a/a)

Data
prevista
termino

Data atual
de término

Média de
atraso
(ano)

Lote 1 - Contrato CT.OS.
13.6.146
Lote 2 - Contrato CT.OS.

498.368

548.556

10,07%

4/6/2015

22/12/2019

4,55

88.218

92.642

5,01%

26/11/2014

22/12/2019

5,07
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13.6.185
Lote 3 - Contrato CT.OS.
13.6.150
Lote 4 - Contrato CT.OS.
13.6.154
Total

95.116

99.101

4,19%

26/11/2014

22/12/2019

5,07

83.158

82.952

-0,25%

26/11/2014

22/12/2019

5,07

764.860

823.251

7,63%

Fonte: Contratos e aditivos, processos e-TCU, 2018 – elaboração própria (Apêndice A). Valores atualizados com o INCC para a mesma data de
Jan/2018.

172. Observa-se que a média de atraso por contrato de obra foi de quase cinco anos, com um
aumento na estimativa do custo final em R$ 58,3 milhões, equivalente a 7,63% de aumento,
considerando os quatro contratos de obras civis dos lotes 1 a 4.

3.3.4 Canal Adutor Vertente Litorânea Paraibana
173. O Canal Adutor Vertente Litorânea Paraibana foi planejado como uma das formas de
aproveitamento das águas oriundas do rio São Francisco, levadas ao estado da Paraíba pelo Eixo
Leste do Programa de Transposição. Com uma capacidade máxima de vazão de 10 m³/s em seu
primeiro trecho, o canal visa ao abastecimento humano e industrial e à expansão da agricultura
irrigada na região da planície costeira interior do estado da Paraíba.
174. A área de influência do canal abrange 35 municípios, com uma população de cerca de 400
mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2006. Desses, cerca de 169 mil são pessoas que atualmente
não dispõem de nenhum tipo de serviço público de abastecimento de água. Os outros 231 mil são
pessoas que, apesar de contarem com serviço público de abastecimento, não têm garantia de
qualidade e regularidade no fornecimento. Dessa forma, um dos principais benefícios esperados com
a implantação do projeto é a melhoria da saúde da população, como resultado da melhoria da
qualidade e do aumento da quantidade de água disponibilizada para as famílias.
175. Outro objetivo do projeto é garantir o atendimento aos projetos de irrigação a serem
implantados ao longo de seu traçado, uma vez que o canal atravessa uma região da Paraíba com
vocação agrícola, de solo de boa qualidade e com aptidão para a agricultura irrigada, numa área
estimada em 15.000 hectares.
176. A obra de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea está contemplada na segunda
etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). A obra também foi incluída no PPA
2012-2015, com um valor total estimado em R$ 980 milhões.
177. Em relação à execução da obra, foi celebrado o Termo de Compromisso 156/2011 (Siafi
667849), no valor de R$ 933.894.554,96, aprovado pelo MI em 30/9/2011, por meio da Portaria
156/2011-SIH/MI. Posteriormente, houve aditamento desse documento, para a inclusão dos serviços
de supervisão e gerenciamento da obra no objeto do plano de trabalho. Com a correção, o valor do
termo de compromisso passou para R$ 956.460.928,09. O MI pactuou com a Paraíba a execução do
Trecho I (Lote I e Parte do Lote II) que vai da Tomada d’Água até Sifão Gurinhém e Trecho II (parte
do Lote II e parte do Lote III) que vai de Sifão Gurinhém até Sifão Araçagi, totalizando um total
pactuado de 110,99 km de canais.
178. Devido à relevância socioeconômica e ao vulto dos recursos destinados à sua implantação,
esse empreendimento foi fiscalizado pelo TCU nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017. Em 2011
(Acórdão 2.877/2011-Plenário, min. Raimundo Carreiro), foi analisado o edital da Concorrência
2/2010-Semarh, destinado à contratação das obras referentes aos três lotes do Canal Adutor Vertente
Litorânea. Como principais constatações desse trabalho, destacam-se: i) sobrepreço decorrente de
preços excessivos frente ao mercado; ii) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado; iii)
restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação; e iv)
orçamento não acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no edital.
179. No ano de 2013, no TC 008.878/2013-7 (Acórdão 1.915/2013-Plenário, Min. José Múcio
Monteiro), foram analisadas as execuções dos Contratos 4/2011, 5/2011 e 6/2011, referentes às obras
dos Lotes 1, 2 e 3, respectivamente, com visita da equipe de auditoria ao local das obras. As
principais constatações foram: i) mudança de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de
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projeto e de técnicas construtivas, modificações relevantes de materiais – tipo e qualidade); e ii)
impropriedades na execução do convênio. Como resultado da auditoria, o Acórdão 1.915/2013-TCUPlenário (rel. Min. José Múcio Monteiro) deu ciência das irregularidades aos órgãos fiscalizados.
180. Por sua vez, a fiscalização de 2014 (TC 003.051/2014-5, Acórdão 2.981/2014-Plenário,
min. Bruno Dantas) teve por objetivo avaliar, no contexto da fiscalização temática de subsistemas do
Projeto de Integração do Rio São Francisco, a regular aplicação de recursos federais nas obras do
Canal Adutor Vertente Litorânea, bem como a compatibilidade entre esses empreendimentos. Foram
as seguintes constatações em 2014: i) projeto básico deficiente ou desatualizado; ii) fiscalização ou
supervisão deficiente ou omissa; iii) ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições
inicialmente pactuadas; e iv) existência de atrasos que poderiam comprometer o prazo de entrega do
empreendimento. Tais constatações foram apreciadas pelo TCU por meio do Acórdão 935/2016-TCUPlenário (rel. Min. Benjamin Zymler).
181. Para além dos achados relacionados com o planejamento e a execução do projeto, também
se vislumbram no Canal Adutor Vertente Litorânea Paraibana atrasos dos contratos e aumento da
estimativa dos custos finais, conforme ilustra a tabela a seguir, que engloba os 3 lotes de obras:
Tabela 6: Canal Adutor Vertente Litorânea – Atraso da obra e aumento da estimativa do custo
(R$ mil)
Ação

Lote 1 - Contrato
4/2011
Lote 2 - Contrato
5/2011
Lote 3 - Contrato
6/2011
Total

Valor
original
contrato (a)
561.442
517.031
324.950
1.403.423

Valor
atual
contrato (b)
676.595
597.590
324.950
1.599.135

Diferença de
valores (ba/a)
20,51%

Data
prevista
término
20/07/2014

Data atual
de término
30/12/2018

Média
atraso
(ano)
4,45

15,58%

08/11/2015

30/12/2018

3,15

0,00%

28/11/2016

30/12/2018

2,09

de

13,95%

Fonte: Contratos e aditivos, processos e-TCU, 2018 – elaboração própria (Apêndice A). Valores atualizados com o INCC para a mesma data de
Jan/2018.

182. Observa-se atrasos de 2 a 4,5 anos nos contratos de obras, com um aumento na estimativa
do custo final em R$ 195,7 milhões, equivalente a 13,95% de aumento, considerando os três contratos
de obras civis dos lotes 1 a 3.

3.3.5 Cinturão das Águas do Ceará
183. O Cinturão das Águas do Ceará é um sistema adutor com aproximadamente 1.300km de
comprimento, quase integralmente gravitário, com trechos em canais em cortes e/ou aterro, obras de
travessia de talvegues e de elevações topográficas por meio de sifões, aquedutos e túneis.
184. O trecho 1 do CAC se inicia na tomada d’água na barragem Jati, na cota 484,00 m, onde
haverá a captação das vazões recebidas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São
Francisco, e se encerra na seção que cruza as nascentes do rio Cariús. Esse trecho tem extensão total
de 149,82 km e sua vazão de dimensionamento é de 30 m³/s.
185. O empreendimento integra a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento e
está sendo executado, em grande parte, com recursos federais, mediante termos de compromisso
celebrados entre o Ministério da Integração Nacional e o governo do estado do Ceará (Siafi 669882 e
667865), sob responsabilidade da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE).
186. Devido à relevância socioeconômica e ao vulto dos recursos destinados à sua implantação,
esse empreendimento foi fiscalizado pelo TCU nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2017.
187. Como principais constatações do trabalho realizado em 2013 (Acórdão 2.740/2013Plenário, min. André de Carvalho), destacam-se: i) restrição à competitividade da licitação
decorrente de critérios inadequados de habilitação; ii) sobrepreço decorrente de preços excessivos
frente ao mercado; iii) quantitativos inadequados na planilha orçamentária; iv) impropriedades na
execução do convênio; e v) projeto básico deficiente.
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188. Já em 2014 (Acórdão 2.442/2014-Plenário, min. Benjamin Zymler), realizou-se auditoria
inserida na fiscalização temática referente aos Subsistemas Hídricos do Projeto de Integração do Rio
São Francisco (Pisf). Como principais constatações dessa fiscalização destacam-se: i) fiscalização
deficiente; ii) existência de atrasos que poderiam comprometer o prazo de entrega do
empreendimento; e iii) avanço desproporcional das etapas de serviço (Acórdão 2.442/2014-TCUPlenário, de relatoria do Min. Benjamin Zymler).
189. Em 2015 (Acórdão 2.373/2015-Plenário, min. André de Carvalho), foram constatados
novos achados relacionados com a impropriedade do planejamento: inadequações e incompletudes
nos orçamentos do contrato e do aditivo firmado para a execução das obras do Lote 5 do CAC;
desconformidade dos desembolsos dos recursos referentes ao termo de compromisso em relação ao
Plano de Trabalho correspondente; e inadequação das providências adotadas pela Administração
para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.
190. Para além dos achados relacionados com o planejamento e a execução do projeto, também
se vislumbram no Cinturão das Águas do Ceará atrasos dos contratos e aumento da estimativa dos
custos finais, conforme ilustra a tabela a seguir, que engloba aos 5 lotes de obras do Trecho 1 do
CAC:
Tabela 7: Cinturão das Aguas do Ceara – Atraso da obra e aumento da estimativa do custo
(R$ mil)
Ação

Lote
1
6/SRH/CE/2013
Lote
2
7/SRH/CE/2013
Lote
3
8/SRH/CE/2013
Lote
4
9/SRH/CE/2013
Lote
5
18/SRH/CE/2013
Total

Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato

Valor
original
contrato
(a)

Valor
atual
contrato
(b)

431.950

466.146

394.049

433.971

442.571

464.190

527.900

527.900

363.881

425.298

2.160.351

2.317.505

Diferença
de valores
(b-a/a)

Data
prevista
término

Data atual
de término

Média
atraso
(ano)

7,92%

15/12/2015

31/12/2019

4,05

10,13%

15/12/2015

31/12/2019

4,05

4,88%

15/12/2015

31/12/2019

4,05

0%

15/12/2015

31/12/2019

4,05

16,88%

03/03/2016

31/12/2019

3,83

de

7,27%

Fonte: Contratos e aditivos, processos e-TCU, 2018 – elaboração própria (Apêndice A). Valores atualizados com o INCC para a mesma data
de Jan/2018.

191. Observa-se que a média de atraso da obra foi de quatro anos, com um aumento na
estimativa do custo final em R$ 157,15 milhões, equivalente a 7,27% de aumento, considerando os
cinco contratos de obras civis dos lotes 1 a 5.

3.4 Conclusão sobre as consequências da falta de planejamento dos investimentos
federais nas obras de infraestrutura hídrica
192. A lição principal que se extrai da análise desses grandes projetos de investimentos federais
em infraestrutura hídrica é a necessidade de melhor planejamento estratégico e operacional. Isso se
estende desde o macroplanejamento, envolvendo as várias licenças, a interação entre as instituições
públicas, com vistas a analisar e priorizar os empreendimentos destinados a combater a escassez ou a
insegurança hídrica, até o microplanejamento do projeto, envolvendo o cronograma de
desapropriações, a gestão de projetos e a qualidade do projeto básico.
193. Considerando as grandes cinco obras civis que representam 80% dos recursos federais
investidos de 2012 a 2017, temos em média duração de doze anos de execução, sem que nenhum dos
empreendimentos tenham sido concluídos até a data de conclusão desta auditoria, havendo o caso do
extremo do Canal Adutor do Sertão Alagoano, cujo termo de compromisso e contrato do 1º lote de
obras é de 1993. Ressalta-se que todas elas ainda estão em execução, passíveis de sofrerem novos
atrasos. Tais atrasos, por si só, já denotam o mau uso do dinheiro público, ao imobilizar
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aproximadamente R$ 25 bilhões em obras que já deveriam estar servindo às populações alvo desses
investimentos há, no mínimo, quatro anos.
194. Esse problema de cronograma juntamente com as deficiências dos respectivos projetos, via
de regra, projetos básicos deficientes, além de postergar o início do uso e dos decorrentes benefícios
dessas obras, contribuem para o aumento na estimativa dos seus custos finais. Ao se postergar a
entrega de uma obra, muitos custos são majorados, entre eles a própria administração e
acompanhamento da obra, necessidade de refazer determinados serviços deteriorados pelo tempo,
inclusão de novos serviços, além dos cuidados necessários à proteção daquilo que já se encontra feito
ou concluído.
195. Além dos custos adicionais decorrentes de atrasos, existem aqueles oriundos da má
definição dos serviços necessários à consecução do empreendimento, em razão de projetos mal
elaborados, que não retratam a totalidade e variedade das atividades necessárias e suficientes para a
sua execução.
196. No caso do Pisf, esse aumento pode representar um valor de R$ 7 bilhões a mais que o
planejado, equivalente a 62% de aumento.
Tabela 8: Pisf e as quatro obras estruturantes – Atraso da obra e aumento da estimativa do
custo (em R$)
Ação

Valor original (a)

Valor atual (b)
17.062.910

Diferença
de
valores (b-a/a)
62,70%

Tempo
em
Execução (anos)
13

Pisf

10.487.073

Canal Adutor do Sertão
Alagoano - AL
Adutora do Agreste - PE

3.084.970

3.476.086

12,68%

26

764.860

823.251

7,63%

9

Canal
Adutor
Vertente
Litorânea - PB
Cinturão das Aguas do
Ceara - CE
Total

1.403.423

1.599.135

13,95%

7

2.160.351

2.317.505

7,27%

6

17.900.677

25.278.887

41,22%

12

Fonte: Contratos e aditivos, processos e-TCU, 2018 – elaboração própria (Apêndice A). Valores atualizados com o INCC para a mesma data
de Jan/2018.

197. Vale aqui apontar uma diferença na premissa dos números considerados para a
apresentação da 2ª coluna da Tabela 8 (Valor Original). O valor considerado como inicial para o
Projeto de Integração do rio São Francisco (Pisf) refere-se à previsão de custo total apresentada em
seu estudo de viabilidade técnica e econômica (R$ 5 bilhões, em valores históricos – ano de 2005). Já
o valor inicial dos demais empreendimentos considerou a soma dos valores inicialmente contratados
para todas as obras necessárias para a completude do empreendimento. Todos os valores
apresentados na Tabela 8, tanto os constantes da coluna ‘a’ (Valor original) quanto da coluna ‘b’
(Valor atual), foram atualizados para janeiro de 2018.
198. Outro ponto a ser destacado refere-se à metodologia de cálculo para apresentação dos
dados constantes da coluna ‘Diferença de Valores’. Ao se calcular a diferença entre o valor original e
o valor atual para essas grandes 5 obras, todos na mesma data-base (jan/2018), foram considerados
somente os valores líquidos das alterações ocorridas, permitindo-se nessa operação a compensação
entre os acréscimos e as supressões ocorridos. Ou seja, não se avaliou separadamente as alterações
devidas aos acréscimos e as alterações devidas às supressões nos contratos, os quais, sabidamente,
devem ser considerados de forma isolada em uma análise mais criteriosa, conforme disposto inclusive
na Súmula 261 do TCU, a qual indica que as alterações contratuais não podem transfigurar o objeto
contratado.
199. Caso a avaliação fosse feita dessa forma, o percentual de alteração seria muito superior ao
apresentado na Tabela 8. Com o propósito meramente ilustrativo, essas alterações para as obras de
Vertentes Litorâneas chegariam a aproximadamente 55% de acréscimos e 38% de supressões em
determinado lote de obras (Lote 3).
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200. Esses fatos, somados à atual escassez de recursos enfrentada pelo governo federal, estados
e municípios, reforçam a ideia de que o gasto público em empreendimentos de grande porte precisa
ser melhor planejado, executado, monitorado e fiscalizado.
201. Vários fatores são tradicionalmente utilizados como justificativas para fracassos de
desempenho de projetos de grande porte, por exemplo, ‘imprevistos aconteceram’, ‘o empreendimento
é muito complexo’, ‘o escopo foi alterado’, ‘a demanda não se concretizou’, ‘o cenário econômico
mudou’, ‘as características geológicas eram desfavoráveis’ etc (peça 31, p. 35).
202. Não existe dúvida de que esses fatores podem afetar de uma forma ou outra o desempenho
do empreendimento. No entanto, ao contrário das justificativas usuais, as causas centrais de fracassos
de desempenho de projetos não podem ser atribuídas a eventos imprevistos, e sim à ausência de
análises de custo-benefício minimamente consistentes, à não identificação e tratamento de riscos, ao
excesso de otimismo no planejamento e, de forma mais grave, à deturpação estratégica de
informações utilizadas durante o processo de tomada de decisão sobre investir ou não na execução de
determinada obra de infraestrutura hídrica (peça 31, p. 42)
4. O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS
203. A partir desse tópico, o relatório trata especificamente dos achados de auditoria e
respectivos encaminhamentos. Sinteticamente, identificou-se que, apesar da histórica escassez hídrica
enfrentada pela população e da restrição orçamentária governamental ao longo dos anos, não se
pode afirmar que os investimentos federais em infraestrutura hídrica decorrem de um planejamento
normatizado, realizado com base nas principais carências hídricas nacionais ou em critérios objetivos
na seleção e priorização dessas obras. As políticas públicas que direcionariam os investimentos
federais em infraestrutura hídrica não foram formuladas, a despeito de determinação legal
estabelecida desde a vigência do PPA 2012-2015; e a formulação do Plano Nacional de Segurança
Hídrica (PNSH), ferramenta de planejamento dos investimentos setoriais, é conduzido somente pela
ANA, sem participação efetiva do Ministério da Integração Nacional, verdadeiro responsável pela sua
formulação, também conforme os PPA de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019.
204. Abaixo, são apresentadas as avaliações das etapas e dos componentes do planejamento dos
investimentos federais em obras de infraestrutura hídrica contra a seca. Analisa-se o ciclo completo
do planejamento, tendo partida na formalização do processo de elaboração do planejamento;
passando pelo plano de investimentos e os critérios de seleção e de priorização utilizados; chegando
até à etapa final que realimenta o ciclo, por meio do acompanhamento de indicadores adequados à
avaliação do desempenho dos programas realizados.
205. A avaliação aqui apresentada é baseada, com adaptações, no Referencial para avaliação
de governança em políticas públicas, do Tribunal de Contas da União (Brasília, 2014), especialmente
nos componentes Institucionalização, Planos e Objetivos e Monitoramento e Avaliação.
206. Dado que todo processo de planejamento se fundamenta em diretrizes estratégicas ditadas
pela alta gestão, no caso específico o Ministério da Integração Nacional, a apresentação dos achados
se inicia pela falha na não elaboração do marco legal da política pública e não envolvimento do
órgão setorial com a formulação da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica (PNIH) e de seu
principal instrumento de execução, o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH).

4.1 A falta de diretrizes estratégicas
207. Em decorrência da não prioridade dada pelo Ministério da Integração Nacional à
elaboração do planejamento dos investimentos sob sua alçada, verificou-se que o MI não conduz a
formulação do Plano Nacional de Segurança Hídrica e não deu início à formulação da Política
Nacional de Infraestrutura Hídrica, a despeito de determinação legal constante desde o PPA 20122015.
208. Como efeito negativo da não formulação tanto da política quanto do plano, não há
diretrizes e premissas estratégicas aos investimentos federais no combate à escassez hídrica.

94
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Verificou-se que não há documento formal de exposição das diretrizes e objetivos estratégicos da
política pública setorial e norteador dos investimentos em tela.
209. Apesar da relevância de ambos os instrumentos, o PNSH é somente acompanhado à
distância pelo MI, quando este deveria participar efetivamente de sua condução, e a PNIH não foi
sequer iniciada pelo Ministério da Integração Nacional, a despeito de haver determinação legal, no
PPA 2012-2015, reforçada no PPA 2016-2019, dentro do Objetivo 0549 (Recursos Hídricos), ao MI
para concluir o PNSH e elaborar o marco legal da PNIH, expressa nas metas ‘01LM - Concluir o
Plano Nacional de Segurança Hídrica, por meio do diagnóstico da infraestrutura hídrica do país’ e
‘01LL - Elaborar o marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica’, respectivamente.

4.1.1 O Ministério da Integração Nacional não lidera a formulação do Plano Nacional
de Segurança Hídrica
210. De acordo com o Termo de Referência do Plano Nacional de Segurança Hídrica
(disponível
em:
http://interaguas.ana.gov.br/Lists/Licitacoes_Docs/Attachments/32/TDR_PNSH_Preliminar.pdf),
o
objetivo do PNSH é estabelecer diretrizes e critérios para identificação das necessárias intervenções
de infraestrutura hídrica de caráter estratégico em todo o território nacional, com a posterior seleção
e detalhamento dessas intervenções, de modo a satisfazer as diretrizes e os critérios elencados e,
assim, propiciar a garantia da oferta de água para o abastecimento humano e o atendimento de
demandas do setor produtivo, bem como a redução dos riscos associados a eventos críticos (secas e
cheias).
211. Conforme destacado pelo ministério durante a auditoria, o PNSH pretende organizar a
atuação do Poder Público com a definição de instrumentos que possam induzir a organização do setor
de forma cooperativa com outras políticas setoriais e nacionais, permitindo reduzir tanto
sobreposições quanto lacunas nos investimentos, assim como a integração de sistemas, resultando em
uma operação mais eficaz, eficiente e efetiva da infraestrutura hídrica implementada, com
consequente diminuição da pressão sobre o meio ambiente (peça 15, p. 15).
212. O PNSH, inicialmente, era conduzindo em parceria entre a ANA e o MI, com recursos do
Banco Mundial, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas). Uma
consultoria foi contratada para elaborar o plano, mas problemas ocorreram e o contrato foi desfeito.
Nova contratação foi realizada, com recursos exclusivos da agência reguladora e com previsão de
conclusão para o final de 2018.
213. Não obstante o fato de o MI afirmar que o PNSH será o principal documento norteador de
seu planejamento futuro para as obras de infraestrutura hídrica de cunho nacional ou regional,
identificou-se que, a partir dessa nova contratação, o ministério tem se afastado do acompanhamento
do plano, participando esporadicamente das reuniões de análise e de aprovação dos produtos
contratados para formulação do PNSH, sem sequer indicar formalmente representantes para seu
acompanhamento, sob o argumento de não ter recursos financeiros e humanos (peça 29, p. 2-3).
214. Contudo, entende-se que a participação conjunta do MI e da ANA na formulação do PNSH
é essencial, assim como estabelecido originalmente, pois une a expertise técnica da agência
reguladora com a visão mais ampla e estratégica do ministério setorial. Conforme o Termo de
Referência do PNSH, a parceria foi estabelecida para a coordenação e elaboração de um Plano
Nacional de Segurança Hídrica, dado que, ‘Em consonância com a Política Nacional de
Desenvolvimento Regional, cabe à Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração
Nacional a orientação e a supervisão, a formulação e a implementação de planos, programas e
projetos
de
aproveitamento
de
recursos
hídricos’
(disponível
em:
http://interaguas.ana.gov.br/Lists/Licitacoes_Docs/Attachments/32/TDR_PNSH_Preliminar.pdf).
215. Considera-se que a não participação efetiva do MI na elaboração do plano pode resultar,
de forma imediata, na não incorporação das diretrizes estratégicas ministeriais e, quando pronto o
plano, na sua subutilização ou até mesmo na sua inutilização pelo ministério na montagem de futuras
peças orçamentárias, resultando, finalmente, na sua não atualização e aperfeiçoamento futuros.
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216. Assim, cabe determinar ao MI que acompanhe, em conjunto com a ANA, a conclusão do
Plano Nacional de Segurança Hídrica, aprovando produtos intermediários e finais contratados, até a
data da entrega definitiva do referido plano, com o objetivo de assegurar que as diretrizes setoriais
sejam observadas em sua elaboração, considerando a sua prerrogativa de elaborar tal instrumento,
conforme presente nos dois últimos Planos Plurianuais do governo federal, de 2012 a 2015 e de 2016
a 2019 (meta ‘01LM - Concluir o Plano Nacional de Segurança Hídrica, por meio do diagnóstico da
infraestrutura hídrica do país’, constante do PPA 2016-2019), e asseverado no art. 19 do Anexo I do
Decreto 8.980/2017.

4.1.2 O Ministério da Integração Nacional não elaborou a Política Nacional de
Infraestrutura Hídrica
217. No caso da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, a situação é mais grave, dado que
a obrigação de formulá-la decorre de obrigação inserta nos PPA 2012-2015 e 2016-2019 e a inclusão
de ações no PPA é resultante de proposição dos ministérios setoriais. Desde 2012, o MI identificou a
necessidade de estruturar e elaborar uma política pública para o setor (peça 42, p. 11):
O Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) constitui-se no mais importante instrumento
para elaboração da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica (...).
Atualmente, a conclusão do PNSH encontra-se sob tutoria exclusiva da Agência Nacional de
Águas (...)
Em 2012, foi iniciada parceria entre o Ministério da Integração Nacional e a Agência Nacional
de Águas (ANA) para elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica, que será o principal
instrumento da Política Nacional de Segurança Hídrica.
218. Apesar disso, verificou-se que o MI sequer iniciou sua elaboração, alegando que aguarda a
elaboração do PNSH para iniciá-la, conforme transcrito em ata de entrevista (peça 29)
219. Importante destacar a atuação salutar da Agência Nacional de Águas que, frente as parcas
ações do MI, está conduzindo a formulação do PNSH. Contudo, por força do artigo 45 da Lei
13.502/2017 e do artigo 1º do Anexo I do Decreto 8.980/2017, cabe ao ministério setorial, e não à
agência reguladora, a orientação, a formulação e a implementação de planos, programas e projetos
de investimentos em recursos hídricos.
220. Dessa forma, é possível afirmar que ocorre um abandono do planejamento do setor
infraestrutura hídrica pelo MI, tanto no que se refere a sua responsabilidade legal de planejar o setor,
tendo em vista que a conclusão do PNSH se encontra sob a tutoria exclusiva da Agência Nacional de
Águas, como no que se refere aos produtos decorrentes da tentativa de se organizar o planejamento,
pois o plano estará pronto antes da existência da política pública (PNIH), que deveria ser o normativo
macro de orientação à elaboração dos planos (peça 30, p. 11).
221. Com a conclusão do plano, este se tornará o único planejamento setorial, situação melhor
do que a atual, mas que ainda carecerá da orientação estratégia de longo prazo que seria dada pela
PNIH. Além disso, o setor está sendo ordenado por uma agência reguladora, e não pelo ministério
setorial, havendo um desvirtuamento dos papeis e responsabilidades atinentes a cada um desses
atores.
222. Portanto, as evidências permitem concluir que a formulação do plano setorial e do marco
legal da política pública não estão na pauta prioritária do Ministério da Integração Nacional, a
despeito de ser sua a obrigação de fazê-lo. Ainda mais, a inércia do órgão configura afronta ao
normativo que estipula as atribuições dos principais braços executivos e definidores de políticas
públicas do governo federal (Lei 13.502/2017).
223. Nesse sentido, há risco de continuidade da ausência de diretrizes e premissas estratégicas
no planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica, o que contribuirá para a
perpetuação dos problemas amplamente relatados e tratados por este Tribunal nos empreendimentos
de infraestrutura hídrica.
224. A fim de mitigar esse risco e dada a inobservância da determinação legal dos PPA 20122015 e 2016-2019, bem como do princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput,
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da Constituição Federal, entende-se necessário determinar ao MI que elabore o marco legal da
Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, em conjunto com outros entes governamentais afetos à
área, dentre os quais, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e a Agência Nacional de Águas, para que seja encaminhada ao Congresso
Nacional até o fim da vigência do PPA 2016-2019, com vistas ao cumprimento da meta ‘01LL Elaborar o marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica’, constante do PPA 2016-2019
(Lei 13.249/2016).
225. Outrossim, encaminhar o acórdão que vier a ser proferido, assim como respectivos voto e
relatório à Casa Civil da Presidência da República, e à Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, do Senado Federal, dada a competência daquele de coordenar e integrar ações
governamentais e deste de avaliar a política pública setorial tratada nesse relatório.

4.2 A maioria dos investimentos em infraestrutura hídrica não decorrem de
planejamento prévio
226. Planejar a utilização dos recursos públicos significa avaliar e estabelecer quais problemas
da sociedade se busca enfrentar, especificando por meio de objetivos estratégicos e desdobrando-os
em metas a serem alcançadas, desde o curto até o longo prazo, de modo concatenado e coerente entre
si. Devem ser desdobrados em termos operacionais, de forma a orientar os processos de
implementação e definidos prazos de cumprimento e responsáveis por cada etapa de execução. Tudo
isso baseado em estudos, diagnósticos e evidências e tendo como resultado a seleção de ações
fundamentada em critérios objetivos que permitam alocação eficiente de recursos para dar efetividade
à solução ou mitigação dos principais problemas de desabastecimento de água do país.
227. Esta auditoria identificou que, em decorrência da não relevância dada ao tema pela alta
gestão do MI, não há planejamento estruturado dos investimentos federais em recursos hídricos
contra seca, tampouco norma formal que estabeleça o processo de planejamento desses investimentos
e indique, minimamente, responsáveis, prazos e metodologia. Tal fato tem como efeitos negativos
potenciais o dispêndio de escassos recursos públicos federais em intervenções sem evidências de que
essas são as mais adequadas ao atendimento das carências da população, sob a perspectiva da
eficiência e eficácia.
228. O MI foi questionado, por meio do item i do Ofício de Requisição 1-437/2017TCU/SeinfraCom, de 13/12/2017 (peça 7, p. 1), sobre os normativos existentes que norteiam o
processo de elaboração do planejamento. Em resposta ao ofício, o ministério quedou-se silente sobre
esse aspecto (peça 15).
229. Questionado também sobre o planejamento dos investimentos, por meio do item iii do ofício
anteriormente referido (peça 7, p. 1), o ministério novamente não apresentou em sua resposta
quaisquer documentos, institucionalizados ou não, que constituíssem o planejamento dos
investimentos e explicitassem suas diretrizes, objetivos, metas, priorização, prazos e responsáveis. A
resposta ministerial foi a seguinte: ‘Sobre planos operacionais também não foram encontrados
documentos formalmente instituídos para esse fim’ (peça 15, p. 17).
230. O apontamento de que o MI demonstra não priorizar o tema em comento surge da resposta
ministerial, exposta no tópico 4.3 a seguir, de que não tem pessoal disponível para acompanhar a
elaboração do PNSH, a cargo da ANA, apesar da relevância do plano na orientação dos
investimentos setoriais, e do próprio fato de o ministério não ter um planejamento estruturado para
seus investimentos, nem cogitar efetivamente elaborá-lo.
231. Como o planejamento dos investimentos em obras de infraestrutura hídrica carece de
estruturação e os elementos técnicos de subsídio à seleção e à priorização de empreendimentos são
incipientes, como será apresentado no tópico 4.3 subsequente, observa-se que a provocação por
demandas externas, advindas de emendas parlamentares ou solicitações de governos locais, ganha
força para seleção de empreendimentos a serem contemplados com recursos federais. Diante disso,
reforça-se a necessidade de aprimoramento desse planejamento, para que o MI tenha capacidade de
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analisar tecnicamente tais demandas, observando sua aderência às políticas públicas previamente
estabelecidas e às principais necessidades locais e nacionais.
232. A ausência de planejamento, bem como de institucionalização interna dos procedimentos
necessários à sua realização gera como consequência o desperdício de recursos públicos,
contrariando princípios constitucionais que regem toda a administração pública, como
economicidade, eficiência e finalidade.
233. Por essa razão, com o fito de perenizar a cultura de planejamento dos investimentos dentro
do ministério, propõe-se determinar ao Ministério da Integração Nacional que regulamente em
normativo interno o processo de elaboração do planejamento dos investimentos federais em obras de
infraestrutura hídrica sob sua responsabilidade, contendo, minimamente, as etapas, os setores
responsáveis, os prazos, a metodologia, os critérios técnicos e objetivos para a seleção e a priorização
de investimentos, os produtos esperados e as formas de avaliação dos resultados, tendo em vista a sua
atribuição legal de criar e implementar tanto a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica quanto o
seu respectivo Plano Nacional de Segurança Hídrica, constante dos dois últimos planos plurianuais
(de 2012 a 2015 e de 2016 a 2019).

4.3 Não são utilizados critérios técnicos objetivos na seleção e priorização de
empreendimentos
234. A seleção e a priorização de investimentos com base em critérios técnicos e objetivos é
etapa necessária ao processo de planejamento e essencial à boa alocação de recursos públicos por
restringir investimentos que não demonstrem atender aos objetivos pretendidos pela política pública e
direcionar, de forma eficiente e eficaz, os recursos para os problemas nacionais mais importantes de
desabastecimento hídrico.
235. Esta auditoria identificou que, em decorrência da não relevância dada ao tema pela alta
gestão do MI, a seleção e a priorização de investimentos federais em infraestrutura hídrica não é
fundada em critérios objetivos e não há evidências de que tais critérios tenham sido efetivamente
utilizados na seleção das atuais obras em execução. Como efeito negativo dessa situação, tem-se a
aplicação dos escassos recursos públicos federais em intervenções sem evidências de que, dentre
todas as situações conhecidas e previstas de escassez de água, são as mais adequadas ao atendimento
das carências da população, sob a perspectiva da criticidade da demanda, do custo de execução e dos
resultados a serem alcançados.
236. A ausência de critérios objetivos foi identificada durante a auditoria e confirmada em
reunião técnica (peça 29, p.1). Sobre o tema, o MI apresentou a prática vigente referente ao tema em
tela, a seguir descrita.
237. Inicialmente, o ministério destaca que os investimentos em infraestrutura hídrica visam a
atender a demanda por água decorrente do desenvolvimento do país e do seu crescimento
populacional (necessidade estrutural), assim como elevar a margem de segurança em situações de
estiagens atipicamente prolongadas (necessidade conjuntural). Para isso, conforme o MI, seria
fundamental investir na capacidade de reservação de água, em níveis adequados, para assegurar o
suprimento mesmo após longo período sem chuvas e aumentar a redundância dos sistemas de
abastecimento de água, permitindo que mais de um sistema esteja apto para o abastecimento das
localidades (peça 15, p. 9).
238. O ordenamento da atividade na área de infraestrutura hídrica, conforme afirmativa do MI
(peça 15, p. 9), tem sua fonte nas diretrizes provenientes da Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) e na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), além da influência exercida
pela regulação da Agência Nacional de Águas, pelos Planos de Recursos Hídricos e pela outorga e
cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos. Relata que a Política Nacional de Segurança de
Barragens também tem influenciado as atividades ministeriais.
239. Quanto à base de subsídio das decisões, o MI aponta como fonte de informações relevante
o Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água, lançado em 2010 pela ANA, que reúne e apresenta
informações, diagnósticos e propostas de soluções para todos os então 5.565 municípios do território
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nacional, nas áreas de recursos hídricos e saneamento, com foco na garantia da oferta de água para o
abastecimento das sedes urbanas para o atendimento das demandas até 2025 (disponível em:
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx , acesso em 26/7/2018).
240. O MI apresenta a vinculação entre o citado Atlas e os investimentos do ministério, nos
seguintes termos:
Por meio dessa visão do cenário nacional, observa-se que os municípios situados no semiárido
brasileiro, ou apresentam baixa garantia hídrica ou necessitam de ampliação no sistema produtor.
Por isto, tanto o abastecimento público quanto o abastecimento para outros usos sofrem com a
escassez da disponibilidade ou com o aumento da demanda. Em ambos os casos o aumento da
reservação e a instalação de novos sistemas adutores são soluções viáveis para amenizar os
problemas decorrentes do déficit da oferta e ambas as estratégias têm sido preconizadas no modo de
operação da SIH de modo que as iniciativas propostas no PPA são compostas por empreendimentos
de reservação e obras de adução, distribuídas entre o semiárido e o sul do país, regiões consideradas
críticas pela ANA (peça 15, p. 10).
241. São citadas ainda duas publicações do MI como balizadoras para a ação da Secretaria de
Infraestrutura Hídrica: ‘Diretrizes Ambientais para Projeto e Construção de Barragens e Operação
de Reservatórios’ e ‘A Segurança de Barragens e a Gestão de Recursos Hídricos no Brasil’, utilizadas
para oferecer diretrizes aos proponentes de convênios de repasse (peça 15, p. 10).
242. Apesar das informações do MI, conforme planilha comparativa anexa à peça 28 dos autos
(de elaboração própria), não é possível identificar relação estreita entre os investimentos presentes
nas leis orçamentárias anuais (LOA), entre 2012 e 2017 (Programa Oferta de Água - 2051, constante
do PPA 2012-2015, e Programa Recursos Hídricos – 2084, presente no PPA 2016-2019), e o Atlas
Brasil – Abastecimento Urbano de Água, elaborado pela ANA e afirmado pelo MI como fonte de
informações relevante para subsidiar decisões sobre os investimentos em infraestrutura hídrica. Essa
ausência de correlação evidencia, no mínimo, a falta de aderência entre os investimentos previstos e
aqueles constantes das leis orçamentárias anuais. No limite, configura a falta de planejamento do
setor.
243. Diversas obras presentes nas leis orçamentárias não encontram correspondência nas obras
propostas pela ANA. Inclusive obras de elevada monta, como o Canal Adutor do Sertão Alagoano, o
Cinturão das Águas do Ceará e o Canal Adutor Vertente Litorânea Paraibana, que, conjuntamente,
ultrapassam o valor autorizado de R$ 2,5 bilhões, dentro de um universo total de obras de
infraestrutura hídrica analisado de R$ 4,5 bilhões (peça 28) (esse valor não engloba o Pisf).
244. Os citados empreendimentos, segundo informou o MI, foram escolhidos de forma conjunta
pelo Ministério do Planejamento, Casa Civil da Presidência de República e Ministério da Integração
Nacional, a partir de demandas dos estados e pleito/orientação da Presidência da República (peça 29,
p. 2).
245. A escolha desses empreendimentos não tem conexão com os diagnósticos desenvolvidos
pela ANA e o ministério não foi capaz de demonstrar que os respectivos projetos sofreram escrutínio
técnico de avaliação de seus custos e benefícios à sociedade frente às demais necessidades de
investimentos espalhadas por todo o território nacional, levando à conclusão de sua execução
prioritária às demais.
246. Assim, verifica-se que faltam ao MI elementos técnicos de subsídio à seleção e à
priorização de empreendimentos. Faltam critérios institucionalizados e aderentes às políticas
públicas, que orientem a escolha, dentre as possíveis situações conhecidas e previstas de escassez
hídrica, quais serão priorizadas e em qual ordem de atendimento; e, após selecionadas as situações
prioritárias, qual empreendimento melhor se adequa a cada uso ou necessidade específica.
247. Mais do que os investimentos federais serem orientados por planejamento bem elaborado e
a priorização das ações empreendidas ocorrerem por meio de critérios objetivos, é essencial que esses
dois processos transcorram fundamentados em regramento oficial, a fim reduzir a subjetividade e
discricionariedade a cada processo seletivo. Ainda, que o processo seja possível de ser reproduzido a
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cada novo ciclo de planejamento, permitindo, ao fim, maior controle social pela rastreabilidade das
ações tomadas, além da perenidade e continuidade dos investimentos planejados, permitindo sua
evolução em decorrência das modificações vivenciadas.
248. Sem essas necessárias etapas, não se pode garantir a boa aplicação dos recursos públicos
e se contraria os princípios da economicidade, eficiência e finalidade. Dessa forma, e em atendimento
ao princípio da motivação, previsto no art. 2º da Lei 9.784/1999, sugere-se determinar ao MI que
demonstre, na seleção e priorização de investimentos, a utilização de critérios técnicos e objetivos,
aderentes às políticas públicas setoriais, e a realização avaliação sistêmica e conjunta de carências e
dos projetos disponíveis, inclusive para a seleção das obras que atenderão aos pleitos regionais e
parlamentares.

4.4 Não há monitoramento e avaliação de resultados
249. A questão sobre o sistema de monitoramento e avaliação do planejamento dos
investimentos federais em infraestrutura hídrica completa o ciclo de análise da presente auditoria.
250. Considerando a análise anterior de que não há planejamento institucionalizado dos
investimentos, não há, portanto, como se falar em avaliação do planejamento. Tem-se somente a
informação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional de que é
realizado o monitoramento do cumprimento de metas de execução dos empreendimentos em
construção por meio de relatórios de seus avanços físico-financeiros (peça 15, p. 18). Quanto aos
empreendimentos que fazem parte da carteira do Programa de Aceleração do Crescimento, esses
estão submetidos a monitoramento adicional próprio do programa sobre o andamento dos projetos e o
MI apresenta periodicamente a situação corrente nas salas de situação do PAC em que, sob a
coordenação do MPDG, é acompanhado o cronograma físico e financeiro (peça 15, p. 19).
251. Dado o quadro acima, a equipe de auditoria decidiu avaliar os objetivos, as metas e os
indicadores dos programas temáticos do PPA, visto ser esse o instrumento formal que apresenta o
plano governamental de médio prazo para os investimentos e ações federais (peça 15, p. 19). Para
tanto, utilizou-se como referência para análise os critérios expostos na Portaria-Segecex 33/2010, que
aprovou o documento ‘Técnica de Indicadores de Desempenho para Auditorias’.
252. Dentro do Programa 2084-Recursos Hídricos do PPA 2016-2019, consta o objetivo 0479 Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de infraestruturas hídricas, de
responsabilidade do MI, com três metas: ampliar a capacidade de reservação de água bruta em
1.939,7 milhões de m³; ampliar a capacidade de adução de água bruta em 97,3 m³/s; e concluir a
implantação dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.
253. Verifica-se que o alcance do objetivo de ampliar a oferta de água ocorre pelo incremento
das capacidades de reservação e adução de água bruta nos valores estabelecidos. Notadamente as
metas são indicadores de eficácia, pois medem a quantidade de bens e serviços a serem entregues.
Contudo, nada tecem a respeito dos objetivos finalísticos de qualquer ação pública, residentes na
solução ou na redução de problemas na sociedade. No caso concreto, e considerando a carência de
recursos financeiros estatais, tais problemas a serem enfrentados residem no combate à escassez
hídrica.
254. Assim, não é possível averiguar se o incremento de capacidades de reservação e adução de
água bruta será suficiente para solucionar ou minimizar a falta d’água. Tampouco se pode afirmar
que a solução contempla as localidades que mais sofrem com a escassez ou está em consonância com
o objetivo fundamental de redução das desigualdades regionais, conforme se explica a seguir.
255. Especificamente quanto à meta de ampliação da capacidade de reservação de água bruta,
o PPA detalha que 1.667,70 milhões de metros cúbicos ocorrerão na região Nordeste e 272,00
milhões de metros cúbicos na região Sul.
256. Conforme disciplina o Decreto 6.047, de 22/2/2007, a Política Nacional de
Desenvolvimento Regional tem como objetivo a redução das desigualdades de nível de vida entre as
regiões brasileiras e a promoção da equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento, e deve
orientar os programas e ações federais no território nacional, atendendo ao disposto no inciso III do
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art. 3º da Constituição (art. 1º). Ainda, a redução das desigualdades regionais se norteia, dentre
outras, pela estratégia de articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da
ação pública e investimentos no território nacional (art. 2, § II).
257. O parágrafo único do art. 2º do referido decreto estabelece que as estratégias da PNDR
devem ser convergentes com os objetivos de inclusão social, de produtividade, sustentabilidade
ambiental e competitividade econômica.
258. Ora, se as metas do PPA para os investimentos federais em infraestrutura hídrica tratam
somente da eficácia quantitativa, não há demonstração cabal de que os objetivos insculpidos na
Política Nacional de Desenvolvimento Regional foram incorporados ao PPA e estão sendo
perseguidos, principalmente a questão da melhor distribuição da ação pública no território e os
objetivos de inclusão social, de produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade
econômica.
259. A simples alocação majoritária de recursos para a região do Semiárido não atende
plenamente o objetivo de distribuir melhor os fundos públicos, pois diversas áreas carentes dentro
dessa região podem estar sendo desatendidas, enquanto áreas menos carentes estejam sendo
privilegiadas.
260. A segunda meta do PPA, de ampliar a capacidade de adução de água bruta em 97,3 m³/s,
também em nada explicita qual o objetivo social é alcançado a partir de sua consecução. Pode-se, por
exemplo, alcançar essa meta fornecendo água para grandes centros industriais consumidores de
água, porém sem trazer benefícios à sociedade mais carente.
261. A propósito, a desconexão entre os diagnósticos técnicos, Atlas, e os empreendimentos
escolhidos para receber recursos públicos, conforme explicitado no tópico anterior, pode representar
o exemplo concreto da deficiência desse indicador. O aumento da adução de água gerada por aqueles
empreendimentos pode não abastecer de forma efetiva um número de pessoas que justificasse o
montante de recursos empregados nos empreendimentos.
262. A terceira meta inserta no PPA, de concluir o Pisf, também não apresenta qualquer
indicador de eficiência ou de efetividade que permita sua discussão nessa análise. A meta é o próprio
produto e não seus benefícios sociais.
263. A leitura dessas metas numéricas não esclarece qual benefício efetivo a sociedade terá em
retorno aos elevados recursos disponibilizados ao programa. Do modo como estão escritas, não é
possível comparar a outros programas e analisar se os recursos não poderiam estar sendo melhor
aplicados em saúde ou educação, por exemplo, ou ainda em outros empreendimentos de obras
hídricas.
264. Observa-se, portanto, que as metas presentes no PPA não contribuem para verificar se as
ações governamentais estão atacando problemas sociais e em qual medida os objetivos estariam
sendo alcançados. Igualmente, não servem ao monitoramento e à avaliação do desempenho para
retroalimentar o processo decisório dos programas destinados ao combate à escassez ou à
insegurança hídrica.
265. Como a existência de indicadores adequados é requisito necessário para a accountability,
o controle social e a transparência dos resultados obtidos, propõe-se determinar ao MI e ao MPDG
elaborar, para o próximo PPA, metas e indicadores que permitam aferir com a maior clareza dos
objetivos e os benefícios sociais almejados, em sintonia com as políticas públicas relacionadas aos
investimentos federais em infraestrutura hídrica.
5. COMENTÁRIOS DOS GESTORES
266. Com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157, caput e § 1º, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas da União, e de acordo com as Normas de Auditoria do TCU, foi encaminhado
ao MI, ao MPDG e à ANA a versão preliminar desse relatório de auditoria, para que se
manifestassem sobre os seus termos.
267. Não obstante, decorridos os dez dias úteis concedidos, os gestores permaneceram silentes.
Ressalta-se que, durante o Painel de Achados, realizado em conformidade com o manual de auditoria
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operacional do TCU, o Ministério da Integração Nacional, principal gestor das políticas públicas de
distribuição dos recursos hídricos, não se fez presente, enquanto a Agência Nacional de Águas e o
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão compareceram ao evento.
268. Destaca-se, ainda, a situação explicitada no item 23 do relatório, em que o Ministério da
Integração não atendeu as solicitações do TCU no prazo estipulado, representando uma limitação ao
andamento do trabalho.
6. CONCLUSÃO
269. A análise realizada ao longo do presente relatório torna inequívoco que o Ministério da
Integração Nacional tem enfrentado o problema da distribuição desigual dos recursos hídricos e das
crises de escassez de água no Brasil sem um planejamento sistêmico, institucionalizado e estruturado,
bem como sem embasamento em critérios e estudos técnicos com visão e abrangência nacional e
regional (tópico 4.1). Essa atuação não condiz com o seu papel central na condução dos investimentos
federais estruturantes em infraestrutura hídrica e contribui para a continuidade dos efeitos da seca
que assola várias regiões do país.
270. Esse planejamento é fundamental para a priorização das melhores opções de investimento
e dos melhores projetos destinados a combater a questão das secas e da irregular distribuição hídrica
que assolam parte da população brasileira, de forma a contribuir decisivamente para o bem-estar da
população beneficiada e atender às necessidades do desenvolvimento socioeconômico regional e
nacional.
271. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o planejamento dos
investimentos federais em infraestrutura hídrica realizados no período de 2012 a 2018,
compreendendo os Planos Plurianuais (PPA) de 2012 a 2015 e 2016 a 2019.
272. Auditorias realizadas por este Tribunal desde 2003 nas cinco maiores obras estruturantes
de infraestrutura hídrica do país – Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional, Cinturão das Águas do Ceará, Canal Adutor do Sertão
Alagoano, Canal Adutor Vertente Litorânea Paraibana e Sistema Adutor do Agreste/PE –
evidenciaram em torno de 800 achados, em grande parte associados a problemas de planejamento dos
empreendimentos. Como consequências desses problemas, citam-se atrasos recorrentes nos contratos
de obras e excessivo tempo de execução e finalização dos empreendimentos (12 anos de execução em
média, sem nenhum empreendimento finalizado), com aumento significativo nas estimativas de custo
final. No caso do Pisf, esse incremento gira em torno de R$ 7 bilhões, equivalentes a 62% de aumento
do valor orçado inicialmente, de aproximadamente R$ 10,5 bilhões (valor atualizado pelo INCC até
1°/1/2018).
273. Esses fatos, somados à atual escassez de recursos enfrentada pelo governo federal, estados
e municípios, reforçam a ideia de que os recursos públicos destinados a empreendimentos de grande
porte precisam ser melhor aplicados, monitorados, fiscalizados e, principalmente, planejados.
274. Na presente auditoria restou evidenciado, de modo geral, que os investimentos federais em
infraestrutura hídrica, cujas cinco maiores obras alcançam o montante de R$ 25,27 bilhões (valor
atualizado pelo INCC até 1°/1/2018), não decorrem de um planejamento estruturado sobre as
principais carências hídricas nacionais nem de critérios objetivos na sua seleção e priorização. Por
conseguinte, não é possível garantir que os investimentos que vêm sendo realizados são os mais
adequados para mitigar os problemas enfrentados no setor.
275. Mais especificamente, foi constatado que a política pública setorial que deveria orientar a
seleção dos empreendimentos, a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, não foi formulada, a
despeito de determinação legal ao Ministério da Integração Nacional nesse sentido, estabelecida
desde a vigência do PPA 2012-2015. Além disso, observou-se que a construção do Plano Nacional de
Segurança Hídrica, ferramenta de planejamento dos investimentos setoriais, é conduzida somente pela
ANA, sem participação efetiva do ministério, órgão ao qual compete precipuamente elaborar o plano,
nos termos dos PPAs 2012-2015 e 2016-2019 (tópicos 4.1.1 e 4.1.2).
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276. Nesse sentido, as evidências permitem concluir que os estudos, os planos e o marco legal
da política pública, necessários à realização do planejamento de investimentos federais em obras de
infraestrutura hídrica, não estão na pauta prioritária do Ministério da Integração Nacional, a
despeito de ser sua a obrigação de elaborá-los, conforme consta nos planos plurianuais, na
Lei 13.502/2017 e no Decreto 8.980/2017. Em vez disso, o que se observou foi uma completa
transferência dessa competência para a Agência Nacional de Águas, autarquia que nem mesmo é
vinculada ao MI, e sim ao Ministério do Meio Ambiente.
277. Constatou-se, ainda, que o MI não utiliza elementos técnicos, objetivos e atualizados como
subsídio à seleção e à priorização de empreendimentos. Faltam critérios institucionalizados e
aderentes às políticas públicas que orientem a escolha, dentre as situações possíveis e vivenciadas de
escassez hídrica, de quais projetos serão priorizados e em qual ordem de atendimento, considerandose a sua adequação a cada uso ou necessidade específica (tópico 4.3).
278. Observou-se que aproximadamente metade dos empreendimentos selecionados pela
Secretaria de Infraestrutura Hídrica do MI e autorizados na LOA nos anos de 2012 a 2017 não se
originou de estudos que consideraram a situação mais ampla das necessidades nacionais, tal como o
Atlas Brasil, de autoria da ANA, nem mesmo de avaliações entre as alternativas de investimento
previstas ou determinadas. Ou seja, parte considerável dos investimentos realizados no período não
guardava correlação com o principal diagnóstico então disponível nem estava respaldada em
evidências que comprovassem que as escolhas feitas eram as opções mais adequadas para os
problemas identificados.
279. Essa ausência de critérios acresce um alto grau de subjetividade na seleção das obras e é
agravada pela descontinuidade administrativa que caracteriza a gestão dos órgãos envolvidos no
tema. Sem um planejamento institucionalizado e critérios de seleção bem definidos, cada gestor terá
seu próprio raciocínio de intervenção, sem o amparo de uma necessária visão geral do problema,
dificultando o andamento e a conclusão dos empreendimentos e podendo direcionar a aplicação dos
recursos para atender interesses particulares.
280. No tocante ao monitoramento e à avaliação dos resultados dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica, basicamente são realizados por meio de relatórios de avanço físico-financeiro
e dos programas temáticos do PPA. Não há, entretanto, uma avaliação de alcance dos resultados
atrelados à função social dos empreendimentos e à política setorial (tópico 4.4).
281. Constatou-se que as metas presentes no PPA não contribuem para verificar se as ações
governamentais efetivamente mitigam os problemas sociais decorrentes da escassez hídrica ou por ela
agravados, nem em que medida os objetivos são alcançados. Igualmente, não servem para
retroalimentar o processo decisório das políticas setoriais.
282. A falta de planejamento estruturante é constatação comum e corriqueira nas avaliações de
governança de políticas públicas realizadas por esta Corte. Nada obstante, não se pode perder de
vista as graves consequências para a própria Administração e para a sociedade como um todo
advindas da atuação estatal desorientada. Para além dos atrasos de obras, desperdícios de recursos e
abertura de espaço para corrupção, a não resolução e, pior, o possível agravamento dos problemas
que supostamente deveriam ser mitigados a partir dessa atuação configuram os maiores riscos
decorrentes de um planejamento deficiente.
283. No setor de infraestrutura hídrica, não é diferente: as evidências colhidas ao longo da
presente auditoria permitem concluir que o MI tem atuado de forma errática e não tem contribuído de
forma eficaz para amenizar a escassez hídrica que assola parcela considerável da população
brasileira. Os prazos infindáveis de execução dos empreendimentos, a multiplicação de seus
orçamentos e a persistência da falta d’água, que as obras supostamente deveriam mitigar,
corroboram essa conclusão.
284. No entanto, o diferencial do tratamento da questão nesse setor consiste no fato de o
planejamento não apenas ser crítico, mas também possuir embasamento normativo: a obrigatoriedade
de elaboração de uma política e de um plano nacionais que orientem as obras de infraestrutura
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hídrica constituem metas expressas do PPA vigente. Nesse sentido, as melhorias apontadas ao longo
deste trabalho não são meramente desejáveis e condizentes com as boas práticas de governança de
políticas públicas, mas decorrem de enunciados legais que determinam ao Ministério da Integração
que elabore instrumentos de planejamento específicos. Por essa razão, o encaminhamento proposto se
desdobra em determinações, e não em recomendações, com vistas à melhoria do quadro desenhado
nesta auditoria.
285. A partir da atuação deste tribunal, espera-se que as secas, que sabidamente afetam há mais
de século regiões específicas do país e que mais recentemente começaram a impactar grandes centros
urbanos, deixem de ser objeto de ações emergenciais e pontuais do Estado, marcadas pela
inefetividade do gasto público, e passem a ser tratadas, de fato, a partir de ações estruturadas e
planejadas, que efetiva e definitivamente combatam os efeitos deletérios da escassez de água para
sociedade.
7. BENEFÍCIOS DO CONTROLE
286. Nos termos da Portaria-Segecex 17/2015, o resultado deste trabalho produz benefícios
diretos decorrentes do exercício da competência do TCU em resposta à demanda da sociedade,
traduzidos no aumento do conhecimento da estratégia governamental de seleção e priorização dos
investimentos em infraestrutura hídrica, bem como busca de melhoria da gestão da administração
pública, com aumento da eficiência e eficácia na alocação de recursos públicos para as obras de
infraestrutura hídrica.
8. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
287. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) determinar ao Ministério da Integração Nacional, com fundamento no art. 43, inciso I, da
Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que:
a.1) elabore, em conjunto com outros entes governamentais afetos à área, dentre os quais, a
Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a
Agência Nacional de Águas, a proposta de marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica
(PNIH), para que seja encaminhada ao Congresso Nacional até o fim da vigência do PPA 2016-2019,
com vistas ao cumprimento da meta ‘01LL - Elaborar o marco legal da Política Nacional de
Infraestrutura Hídrica’, constante do PPA 2016-2019 (Lei 13.249/2016), e do princípio da eficiência
administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, considerando ainda o art. 15,
§ 1º, do Decreto-Lei 200/1967;
a.2) acompanhe, juntamente à Agência Nacional de Águas, a conclusão do Plano Nacional de
Segurança Hídrica (PNSH), aprovando os produtos intermediários e finais contratados, até a data da
entrega definitiva do referido plano, com o objetivo de assegurar que as diretrizes setoriais sejam
observadas, com vistas ao cumprimento da meta ‘01LM - Concluir o Plano Nacional de Segurança
Hídrica, por meio do diagnóstico da infraestrutura hídrica do país’, constante do PPA 2016-2019
(Lei 13.249/2016), do art. 19 do Decreto 8.980/2017 e do princípio da eficiência administrativa,
insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal;
a.3) demonstre, em documento formal circunstanciado, elaborado conforme o item a.4 seguinte,
na priorização e na seleção dos investimentos em infraestrutura hídrica, a utilização de critérios
técnicos, objetivos e atualizados, aderentes às políticas públicas setoriais, e a realização de avaliação
sistêmica e conjunta de carências e dos projetos disponíveis, inclusive para a seleção das obras que
atenderão aos pleitos regionais e parlamentares, com vistas ao cumprimento dos princípios da
eficiência administrativa, da economicidade e da finalidade, insculpidos no art. 37, caput, da
Constituição Federal, e ao princípio da motivação, previsto no art. 2º da Lei 9.784/1999;
a.4) regulamente em normativo interno o processo de elaboração do planejamento dos
investimentos em obras de infraestrutura hídrica sob sua responsabilidade, contendo, minimamente,
as etapas, os setores responsáveis, os prazos, a metodologia, os critérios técnicos e objetivos para a
seleção e a priorização de investimentos, os produtos esperados e as formas de acompanhamento e
avaliação dos resultados, focados na mitigação dos problemas sociais atrelados à escassez hídrica,
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com vistas ao cumprimento do art. 6°, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967 e do princípio da eficiência
administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal;
b) determinar ao Ministério da Integração Nacional e ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art.
250, inciso II, do RI/TCU, que elaborem, para inclusão no próximo PPA, metas e indicadores que
permitam aferir com maior clareza os objetivos e os benefícios sociais almejados, em sintonia com as
políticas públicas setoriais relacionadas à mitigação dos problemas sociais ligados à escassez
hídrica, com vistas ao cumprimento do art. 6°, inciso I, do Decreto-lei 200/1967 e do princípio da
eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal;
c) determinar ao Ministério da Integração Nacional, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei
8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que apresente a este Tribunal, no prazo
de noventa dias, plano de ação para implementação das determinações anteriormente descritas,
contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações, o prazo previsto
para cada uma delas e os produtos a serem obtidos;
d) enviar cópia do acórdão que vier a ser proferido pelo Tribunal, juntamente com o relatório e
o voto que o fundamentarem, ao Ministério da Integração Nacional, ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, à Agência Nacional de Águas, à Casa Civil da Presidência da República e
à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal; e
e) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.
É o relatório.

VOTO
Cuida a presente auditoria da avaliação do planejamento dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica, com vistas a identificar fragilidades nas políticas afetas ao tema no que se refere
à distribuição temporal e espacial dos recursos hídricos no território brasileiro.
2. Inegável a importância do tema aqui tratado, visto que sustentabilidade e segurança hídrica
são condicionantes ao desenvolvimento econômico e social do país. Os eventos críticos vividos nos
últimos anos no Brasil ilustram a necessidade premente de uma atuação estatal planejada, coordenada
e sistematizada, que garanta efetividade na aplicação dos recursos em prol da superação dos
problemas.
3. O trabalho teve por foco os investimentos federais realizados pelo Ministério da Integração
Nacional, no período de 2012 a 2018, compreendendo os Planos Plurianuais (PPA) 2012-2015 e 20162019. Em resumo, foram formuladas seis questões de auditoria:
1. O planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica encontra-se institucionalizado
formal e adequadamente por meio de algum instrumento normativo e está inserido em alguma política pública
institucionalizada?;
2. A tomada de decisão dentro do planejamento dos investimentos em infraestrutura hídrica é orientada
por regras estruturadas e institucionalizadas?;
3. As diretrizes, os objetivos e as metas, bem como a priorização, os responsáveis, os prazos e a
orientação estratégica do planejamento do investimento de infraestrutura hídrica estão definidos?;
4. A lógica de intervenção do planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica está
alinhada com seus componentes e resultados esperados?;
5. Os diversos atores governamentais envolvidos no planejamento dos investimentos federais em
infraestrutura hídrica atuam de maneira coerente e coordenada entre si?;
6. O sistema de monitoramento e avaliação do planejamento dos investimentos federais em infraestrutura
hídrica está estruturado de forma a permitir o acompanhamento das ações federais planejadas e a produção de
informações que retroalimentem os processos decisórios, favorecendo o aprendizado e o aperfeiçoamento das
ações para o alcance dos resultados?
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4.
De início, releva destacar que em face da edição da Medida Provisória 870, de 1º de
janeiro de 2019, convertida na Lei 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabeleceu a organização
básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, houve a criação de novos Ministérios
com a consequente incorporação de competências daqueles que foram extintos.
5.
Assim, o Ministério do Desenvolvimento Regional passou a ser o responsável, no
lugar do extinto Ministério da Integração Regional, pelas políticas nacionais de desenvolvimento
regional, de desenvolvimento urbano e de segurança hídrica. Por sua vez, o Ministério da Economia
ficou incumbido da formulação do planejamento estratégico nacional e da elaboração de subsídios para
formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional, assim como
da avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e dos programas do Governo federal e
elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas.
6. Considerando que o trabalho em análise foi elaborado no exercício passado, este voto manterá
as referências aos Ministérios extintos em face das irregularidades encontradas em 2018, sem prejuízo
de ajustar as determinações a serem formuladas aos novos Ministérios criados.
I – CONTEXTO
7. O Brasil é o maior detentor das águas doces superficiais no globo, contudo, apresenta
distribuição pouco uniforme em seu espaço, com histórica escassez em determinadas regiões, em
especial na região do semiárido nordestino, e recentemente em regiões densamente povoadas.
8. As causas de uma crise hídrica não se resumem apenas às baixas taxas pluviométricas
verificadas nos últimos anos, mas também a fatores relacionados à garantia de oferta de água e à
gestão da demanda da água, que podem favorecer a escassez e agravar ou atenuar a ocorrência da
crise. São Paulo, Curitiba, Goiânia, Distrito Federal e Fortaleza, conforme registra o relatório
precedente, já apresentam a necessidade de buscar mananciais cada vez mais distantes e obras de
regularização.
9. A relevância do tema exige a priorização das políticas públicas no tocante à entrega de
resultados efetivos à sociedade de forma sustentável. O arcabouço normativo pátrio possui um
conjunto sistêmico de leis que buscam disciplinar regras de planejamento para o uso dos recursos
hídricos, a iniciar pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9.433/1997,
chamada de “Lei das Águas”.
10. Essa política tem por base a “água” como bem de domínio público, recurso natural limitado e
dotado de valor econômico, cujo uso prioritário, em situações de escassez, deverá ser o consumo
humano e a dessedentação de animais. A lei orienta a criação dos Planos de Recursos Hídricos de
longo prazo, com o objetivo de disciplinar a implementação da PNRH e o gerenciamento dos recursos
hídricos, que devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Nos termos do art.
6º da Lei 9.433/1997, o plano representa o documento-guia, com diretrizes para orientar a
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos em nível federal, estadual e distrital, além
das ações do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).
11. A boa gestão desses recursos apresenta como premissa a atuação integrada e coordenada
entre todos os entes da federação. No âmbito da União, o Ministério da Integração Nacional e a
Agência Nacional de Águas, em conjunto com outros Ministérios, desenvolveram o Programa de
Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas), financiado com recursos do Banco Mundial, com o
objetivo de “criar um ambiente onde os setores envolvidos com a utilização da água possam se
articular e planejar suas ações de maneira racional e integrada, de modo a contribuir para o
fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água, especialmente nas regiões
menos desenvolvidas do País”.
12. Como desdobramento do Interáguas, o Ministério da Integração Nacional, por meio da
Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), e a ANA, estabeleceram parceria para a elaboração do
Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), com foco nas intervenções consideradas estruturantes e
estratégicas do ponto de vista nacional e regional, para propiciar a garantia da oferta de água e a
redução dos riscos associados a eventos críticos. Um dos objetivos desse plano é orientar o
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planejamento de investimentos em obras regionais ou nacionais de infraestrutura hídrica, balizando a
atuação dos órgãos envolvidos na execução das políticas relacionadas a recursos hídricos.
13. A gestão das obras de infraestrutura hídrica, até 2018, era feita pelo Ministério da Integração
Nacional e se resumia ao remanejamento de investimentos que integram a carteira do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e à inclusão ou rejeição de empreendimentos alocados no
orçamento por meio emendas parlamentares.
14. Além do arcabouço legal nacional, catalogado pela equipe de auditoria, importa ressaltar que
a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável definiu agenda mundial relativa a
ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, redução
das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo,
mudança do clima, entre outros, que contempla 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
No objetivo 6, foi incorporada a diretriz de “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água
e saneamento para todas e todos”, com as seguintes metas:
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com
a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em
situação de vulnerabilidade
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a
liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não
tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente
6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar
retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir
substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas,
zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a
dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do
saneamento.

II – TRABALHOS ANTERIORES DO TCU
15. Este Tribunal tem, desde o início do programa de fiscalizações de obras (Fiscobras), buscado
avaliar o tema escassez hídrica em suas auditorias de conformidade, por meio da verificação de obras
estruturantes para o país. Diversas auditorias acabaram por identificar irregularidades nos
empreendimentos fiscalizadas, a exemplo de projetos básicos deficientes, sobrepreços decorrentes de
preços excessivos frente ao mercado, impropriedades na execução dos instrumentos de repasse, dentre
outras. Entretanto, deixavam de aprofundar a análise na fundamentação da seleção da carteira de
investimentos, em especial no tocante aos motivos de seleção dos empreendimentos ou aos critérios
objetivos e estudos técnicos das obras necessárias para solucionar a má distribuição das águas.
16. Devido à importância do tema para o país e ao montante de recursos envolvidos, o TCU
realizou, entre 2003 e 2017, fiscalizações em 59 obras hídricas de adutoras, barragens, açudes, canais e
perímetros de irrigação, encontrando aproximadamente 800 achados a serem tratados. Entre as obras
fiscalizadas, destaca-se, por sua relevância e magnitude dos valores envolvidos o Projeto de Integração
do São Francisco (Pisf).
17. A importância dada a esse projeto destaca-se nos números apresentados pela equipe de
auditoria: nas execuções orçamentárias referentes aos PPAs 2012-2015 e 2016-2019 foram destinados
R$ 20.320.075.659,00 para o Ministério da Integração Nacional investir em infraestrutura hídrica;
desse montante, nos anos de 2012 a 2017, foram empenhados R$ 14.389.132.610 e pagos
R$ 6.301.436,226; dessas despesas, 80% são referentes ao Projeto de Integração do São Francisco
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(Pisf) e a outras quatro obras estruturantes (Canal Adutor do Sertão Alagoano, Adutora do Agreste,
Canal Adutor Vertente Litorânea e Cinturão das Águas do Ceará), sendo três delas dependentes
diretamente das águas do Pisf, com exceção da obra do Canal Adutor do Sertão Alagoano.
18. A situação caótica da política hídrica no Brasil ficou estampada no relatório precedente, que
detalha a deficiência de planejamento, a falta de coordenação e a ausência de integração das ações
encontradas no Pisf e nas demais obras, bem como os efeitos dessas falhas: seleção de projetos pouco
consistentes em termos técnicos, os quais geram desperdício com a construção de soluções que podem
se transformar em obras inacabadas caso a ação federal não tenha a necessária contrapartida de estados
e municípios; atrasos na concepção e realização de projetos; práticas de corrupção na contratação;
diferença entre o custo previsto e o executado, projetos incompletos em termos técnicos; baixa
qualidade dos serviços; e reduzida capacidade na operação e na manutenção dos ativos, de modo que
os benefícios são menores do que deveriam ser efetivamente.
19. Em paralelo, o TCU desenvolveu outros trabalhos que enfrentaram o tema, a exemplo do
Acórdão 3.180/2016- Plenário, que identificou deficiência na condução de uma política de combate
aos riscos hídricos, meramente reativa, com o baixo enfrentamento da poluição de mananciais; o alto
nível de poluição orgânica dos mananciais, associado também à baixa priorização de investimentos em
infraestrutura em trechos críticos; e o elevado índice de perda da água tratada nas redes de distribuição
na maior parte dos municípios brasileiros, chegando a 37% em 2013(equivalente a 5,95 bilhões de
metros cúbicos).
20. Também pode ser mencionado o FiscNordeste (TC 020.126/2015-8), que consolidou outros
trabalhos, como a Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) sobre Segurança Hídrica
(TC 013.478/2015-0), e teve deliberação por meio do Acórdão 1.827/2017-Plenário. A baixa
governança do desenvolvimento regional identificada acaba por gerar atrasos nas entregas para o
cidadão; ausência de monitoramento dos resultados alcançados; e ações desarticuladas setoriais
(transversalidade horizontal) e dos entes federativos (transversalidade vertical).
III – DEFICIÊNCIAS DE GOVERNANÇA DA POLÍTICA HÍDRICA
21. Os achados encontrados pela unidade técnica ilustram com clareza as falhas da governança
dos investimentos federais em infraestrutura hídrica, uma vez que identificam deficiências na entrega
de resultados à sociedade em virtude de problemas nos mecanismos de liderança, estratégia e controle
da política pública afeta ao tema.
22. A propósito, o Decreto 9.203/17, que institucionalizou a Política de Governança Pública no
país, define valor público como as entregas que representam respostas efetivas e úteis às necessidades
ou às demandas de interesse público. A partir dessa definição, fica claro, pelas evidências colhidas na
auditoria, que a atuação do Ministério da Integração Nacional (MI) na gestão de recursos hídricos cria
pouco valor para a sociedade, à medida que não contribui, de forma eficaz, para amenizar a escassez
hídrica que assola parcela considerável da população brasileira, em especial pelos elevados prazos de
execução dos empreendimentos, o incremento significativo de seus orçamentos e a persistência da falta
d’água que as obras deveriam mitigar.
23. E as causas dessa insuficiência de resultados podem ser encontradas nas deficiências dos
mecanismos da governança – liderança, estratégia e controle -, cujo aprimoramento passa por
iniciativas previstas no texto do mencionado decreto, por meio do qual foi lançada a Política de
Governança Pública em âmbito federal.
24. Uma questão crucial levantada pela equipe de auditoria reside na omissão do MI em assumir
o protagonismo da condução da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, a despeito de
determinação legal nesse sentido, estabelecida desde a vigência do PPA 2012-2015. Também foi
observado que a construção do Plano Nacional de Segurança Hídrica, ferramenta de planejamento dos
investimentos setoriais, tem sido conduzida apenas pela ANA, sem participação efetiva do ministério,
órgão ao qual compete precipuamente elaborar o plano, nos termos dos PPAs 2012-2015 e 2016-2019
(itens 4.1.1 e 4.1.2 do relatório).
25. Em relação ao mecanismo liderança, o Decreto 9.203/2017 atribuiu à alta administração dos
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ministérios a obrigação de implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em
consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos naquela norma. Com fundamento no art.
4º, inc. VII e VIII do Decreto, este Tribunal determinou, por meio do Acórdão 2.608/2018 – Plenário,
ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil, que definissem cronograma de ações para a aplicação do
Guia de Análise Ex Ante do Governo Federal nos processos de criação, aperfeiçoamento e expansão
de políticas públicas.
26. Em seguida, no que pertine à estratégia, as evidências ilustram que o marco legal da política
pública necessário à realização do planejamento de investimentos federais em obras de infraestrutura
hídrica não encontra prioridade na atuação do Ministério da Integração Nacional, a despeito de ser sua
a obrigação de elaborá-los, conforme consta nos planos plurianuais, na Lei 13.502/2017 e no
Decreto 8.980/2017. O que se percebe é a transferência dessa competência para a Agência Nacional de
Águas, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.
27. Também existe a carência da utilização de elementos técnicos, objetivos e atualizados, para a
priorização de empreendimentos. Faltam critérios que orientem a escolha, dentre as situações possíveis
e vivenciadas de escassez hídrica, de quais projetos serão priorizados e em qual ordem de atendimento
(item 4.3 do relatório). O cenário é agravado pela descontinuidade administrativa que caracteriza a
gestão dos órgãos envolvidos no tema, possibilitando a cada gestor definir sua estratégia de
intervenção, sem possuir uma visão geral do problema.
28. Por fim, o trabalho demonstra que o monitoramento e a avaliação dos resultados dos
investimentos federais em infraestrutura hídrica são materializados por meio de relatórios de avanço
físico-financeiro e dos programas temáticos do PPA, sem que ocorra uma avaliação de alcance dos
resultados atrelados à função social dos empreendimentos e à política setorial (item 4.4 do relatório).
Tal fato é agravado em virtude das metas constantes no PPA não contribuírem para verificar se as
ações governamentais efetivamente mitigam os problemas sociais decorrentes da escassez hídrica ou
por ela agravados, nem em qual medida os objetivos são alcançados.
29.
Esses problemas, por certo, serão mitigados com a formulação das determinação
propostas no relatório procedente, em especial para que o ministério responsável regulamente em
normativo interno o processo de elaboração do planejamento dos investimentos em obras de
infraestrutura hídrica sob sua responsabilidade, observando as diretrizes estabelecidas no “Guia de
Análise Ex Ante de Políticas Públicas do Governo Federal” e contendo, minimamente, as etapas, os
setores responsáveis, os prazos, a metodologia, os critérios técnicos e objetivos para a seleção e a
priorização de investimentos, os produtos esperados e as formas de acompanhamento e avaliação dos
resultados, focados na mitigação dos problemas sociais atrelados à escassez hídrica, com vistas ao
cumprimento dos arts. 6°, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967, e 4º, incisos III e VII do Decreto
9.203/2017, e do princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição
Federal.
30. Não obstante o aperfeiçoamento da política, a melhoria da atuação do MI também é condição
essencial para a criação de valor para a sociedade. Dessa forma, acrescento à mencionada
determinação comando para que o ministério apresente ao TCU o andamento do plano de
implementação de sua política de governança, nos termos definidos na 1ª Reunião do Comitê
Interministerial de Governança, de 22 de novembro de 2017 (ata disponível na página da Casa Civil na
Internet).
IV – DEFICIÊNCIAS DE GOVERNANÇA SIMILARES ÀS DE OUTRAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
31. Em face da relevância do tema e a necessidade da atuação coordenada de diversos órgãos e
entidades para encontrar soluções que viabilizem respostas sustentáveis aos problemas hídricos,
entendo importante fazer menção ao Acórdão 2608/2018 – Plenário que cuidou do acompanhamento
da qualidade da implementação e do alcance de metas e objetivos dos programas e ações
governamentais objeto de auditorias operacionais realizadas, para subsidiar a discussão do Projeto de
Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, em cumprimento ao art. 124 da Lei 13.707/2018
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(Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019 - LDO/2019).
32. Naquela oportunidade, foram analisados dezoito programas de governo, dentre os quais o
relativo ao planejamento de investimentos em infraestrutura hídrica, com vistas a subsidiar a discussão
do Projeto de Lei Orçamentária de 2019. Em resumo foram encontrados seis achados comuns a maior
parte deles, a saber:
Achado 1 – Ausência de diagnóstico adequado dos problemas que as políticas públicas pretendem
enfrentar tem comprometido a adequada concepção, formulação e processo de tomada de decisão das políticas.
Achado 2 – A ausência reiterada de institucionalização das políticas públicas tem prejudicado a
atuação conjunta das partes interessadas e comprometido a legitimidade e a qualidade da tomada de decisão
governamental.
Achado 3 – Formulação inadequada de políticas públicas tem dificultado sistematicamente sua boa e
regular implementação, o que compromete o alcance dos objetivos e dos resultados esperados
Achado 4 – Deficiências na gestão de riscos e na implementação de controles internos nas políticas
públicas tem permitido a concessão e manutenção de beneficiários inapropriados.
Achado 5 – Deficiências de coordenação entre setores ou esferas de governo e ausência de
articulação entre os atores envolvidos, com prejuízo à entrega de soluções
Achado 6 - Deficiências no processo de monitoramento e avaliação tem impedido o
acompanhamento e a melhoria dos resultados das políticas públicas e prejudicado a transparência da atuação
governamental.

33. Entendi oportuno registrar o mencionado acórdão neste voto por dois motivos. O primeiro,
para demonstrar que essa coincidência de causas comuns à maior parte dos problemas encontrados
perpassa a maioria das políticas públicas, o que acarreta a baixa qualidade do resultado entregue à
sociedade; e o segundo, para esclarecer que as determinações corretivas aos órgãos do centro de
governo, que visam solucionar os problemas comuns às políticas já foram realizadas naquele processo.
34.
Por oportuno, registro agradecimento ao Exmo. Ministro Aroldo Cedraz que, após
pedido de vista dos autos, na sessão de 27/3/2019, apresentou sugestão prontamente acolhida por este
relator, no sentido de se examinar o impacto no exame da equipe de auditoria do lançamento, em
11/4/2019, do Plano Nacional de Segurança Hídrica.
35. Nessa circunstância, novo pronunciamento foi colhido junto à Secretaria de Fiscalização de
infraestrutura Hídrica, de Comunicação e de Mineração (SeinfraCom), havendo a unidade técnica
especializada ratificado o encaminhamento proposto no relatório de auditoria originalmente submetido
ao relator, à exceção do subitem a.2 daquela peça (item 287), que determina ao então MI que
acompanhe e aprove a elaboração do PNSH, com o objetivo de assegurar que as diretrizes do
ministério sejam observadas na seleção e priorização dos empreendimentos hídricos listados no plano
em questão, uma vez que, como visto, o plano foi lançado, restando insubsistente a determinação no
sentido de acompanhar a sua elaboração.
36. Por fim, agradeço igualmente as contribuições oferecidas pelo Ministro Weder de Oliveira e
prontamente acolhidas, no sentido de melhorar a interlocução com os órgãos envolvidos, por meio de
aprimoramento do texto da deliberação.
Ante o exposto, incorporo as minhas razões de decidir a manifestação da unidade técnica e voto
por que este Tribunal adote a minuta de Acórdão que trago à apreciação deste Colegiado, que
contempla determinações, recomendações e ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao
Ministério da Economia, que assumiram as competências do Ministério da Integração Nacional e do
Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, respectivamente, e também à Agência Nacional de
Águas e à Casa Civil da Presidência da República.

VOTO REVISOR

110
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Cuidam estes autos de Relatório de Auditoria destinada a avaliar o planejamento dos
investimentos federais em infraestrutura hídrica, com vistas a mitigar as deficiências na distribuição
temporal e espacial dos recursos hídricos no território brasileiro.
2. Parabenizo o Relator, Ministro Augusto Nardes, pelo Voto de extrema relevância que traz a
este Colegiado, apontando problemas afetos, principalmente, à governança da Política Hídrica no País.
3. Causa-me espanto que somente em 2019 tenha sido concluído um Plano Nacional de
Segurança Hídrica (PNSH), instrumento que deve orientar a Política Nacional de Infraestrutura
Hídrica e a forma como são concebidos e realizados os investimentos nessa área no País, depois de
mais de vinte anos da instituição, pela Lei das Águas (Lei 9.433/1997), da Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH).
4. Dito isso, gostaria de abordar apenas alguns outros aspectos atinentes à condução da nossa
Política Nacional de Recursos Hídricos e seus desafios, que, a meu sentir, são questões muito
relevantes.
5. Primeiro, a importância do arranjo institucional para uma boa governança e a articulação dos
planos nacionais e dos planos subnacionais. Entendo que a reunião, no Ministério do Desenvolvimento
Regional, das políticas nacionais de segurança hídrica, recursos hídricos, desenvolvimento regional,
saneamento e irrigação e, quem sabe, até a vinculação da Agência Nacional de Águas (ANA)
proporcionariam as melhores condições para uma ação mais eficaz do poder público na condução das
intervenções propostas no PNSH. Nesse sentido, destaco alguns pontos que foram abordados no Plano
Nacional de Segurança Hídrica, recentemente publicado, que tocam nesses pontos:
a) A relação entre o PNSH e o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que está em
fase de concepção e deverá vigorar a partir de 2021, deve ser clara e regulamentada;
b) Assim como o PNSH é voltado para a definição das principais intervenções estruturantes do
País, eventuais Planos Estaduais de Segurança Hídrica, de forma complementar ao PNSH, poderiam
ter foco nas questões de interesse local e estadual e ser parte integrante dos Planos Estaduais de
Recursos Hídricos.
6. A articulação com os demais entes da Federação é questão de extrema relevância, como
reconheceu o poder público no PNSH:
“O MDR e a ANA almejam que o caminho para a segurança hídrica no Brasil, detalhado no PNSH,
resulte verdadeiramente em marco na política pública e na forma como são concebidos e realizados os
investimentos em infraestrutura hídrica. Para tanto, é necessário o engajamento das demais esferas de
governo e da parceria fundamental dos Estados no direcionamento dos esforços requeridos para a sua
implementação.” (grifos acrescidos)

7. Uma das ferramentas para permitir essa articulação são os Comitês de Bacias Hidrográficas.
Como relator do projeto legislativo que deu origem à Lei 9.433/1997, posso afirmar, como já fiz por
ocasião da prolação do Acórdão 1.457/2012–TCU–Plenário (TC 026.570/2011-4), que os referidos
comitês, instituídos pelo supramencionado diploma, são organizações que, por reunirem todos os
segmentos usuários das águas, conhecem as características hidrológicas em nível local – e
consequentemente os problemas associados –, e, em função disso, devem ter seu potencial
efetivamente utilizado na articulação e integração dos vários órgãos de governo, de todas as esferas,
atuantes nas respectivas bacias e também na mediação dos conflitos e interesses locais. Além disso,
devem fomentar a articulação e a integração dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, integrando também as políticas municipais e iniciativas regionais às diretrizes e
metas estabelecidas, com vistas a garantir a conservação e proteção dos recursos hídricos. São, por
isso, verdadeiros parlamentos das águas, espaços competentes para definir as condições em que é
possível autorizar os aproveitamentos de recursos hídricos.
8. Concluo citando outros obstáculos consideráveis para a implantação do PNSH, a exemplo do
compartilhamento das mesmas fontes hídricas por diferentes Unidades da Federação (cooperação
transfronteiriça), a redução de conflitos em bacias críticas e a interface do PNSH com a política
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energética do Brasil, tendo em vista o caráter essencial dos reservatórios na Matriz Elétrica Brasileira,
para citar somente alguns.
9. Essas questões mostram que o TCU precisa estar sempre vigilante e contribuir, dentro de suas
competências, para a efetividade da gestão mais ampla dos recursos hídricos no Brasil, já que não é
possível mais tolerar o desperdício de recursos públicos e o uso ineficiente da água, cujos efeitos
atingem em cheio o Semiárido Brasileiro e, agora, até mesmo regiões mais adensadas de nosso
território.
10. Sendo enormes os desafios relativos ao uso de nossos recursos hídricos, não há mais tempo a
perder, razão pela qual são absolutamente pertinentes e oportunas as propostas de determinação do
eminente Relator, Ministro Augusto Nardes, no sentido de que o poder público oriente as escolhas de
empreendimentos a serem realizados, de forma a demonstrar a racionalidade econômica da
intervenção, e estabeleça medidas que mensurem adequadamente a efetividade dessas ações na solução
dos problemas que se propuseram a resolver.
Com essas breves considerações, novamente louvo o trabalho de indiscutível qualidade e
relevância que hoje apresenta o Ministro Relator a este Plenário.
AROLDO CEDRAZ
Ministro
ACÓRDÃO Nº 2272/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 030.005/2017-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Auditoria.
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Águas; Casa Civil da Presidência da República; e
Ministério do Desenvolvimento Regional (que assumiu as competências do Ministério da Integração
Nacional) (vinculador).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
5.1. Revisor: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração
(SeinfraCOM).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria destinada a avaliar o planejamento dos
investimentos federais em infraestrutura hídrica, com vistas a mitigar as deficiências na distribuição
temporal e espacial dos recursos hídricos no território brasileiro,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
9.1. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à
Agência Nacional de Águas, quanto à constatação de não encaminhamento ao Congresso Nacional de
proposta de marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica (PNIH), o que descumpre a
meta “01LL - Elaborar o marco legal da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica”, constante do
PPA 2016-2019 (Lei 13.249/2016), o princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37,
caput, da Constituição Federal, e ainda o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 200/1967;
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9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,
que:
9.2.1. regulamente em normativo interno o processo de elaboração do planejamento dos
investimentos em obras de infraestrutura hídrica sob sua responsabilidade, observando as diretrizes
estabelecidas no Guia de Análise Ex Ante de Políticas Públicas do Governo Federal e contemplando,
minimamente, as etapas, os setores responsáveis, os prazos, a metodologia, os critérios técnicos e
objetivos para a seleção e a priorização de investimentos, os produtos esperados e as formas de
acompanhamento e avaliação dos resultados, focados na mitigação dos problemas sociais atrelados à
escassez hídrica, com vistas ao cumprimento dos arts. 6°, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967, e 4º,
incisos III, VII e IX, do Decreto 9.203/2017, e do princípio da eficiência administrativa, insculpido no
art. 37, caput, da Constituição Federal;
9.2.2. demonstre, em documento formal circunstanciado, na priorização e na seleção dos
investimentos em infraestrutura hídrica, a utilização de critérios técnicos, objetivos e atualizados,
aderentes às políticas públicas setoriais, e a realização de avaliação sistêmica e conjunta de carências e
dos projetos disponíveis, inclusive para a seleção das obras que atenderão aos pleitos regionais e
parlamentares, com vistas ao cumprimento dos princípios da eficiência administrativa, da
economicidade e da finalidade, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e ao princípio da
motivação, previsto no art. 2º da Lei 9.784/1999;
9.3. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 43, inciso I, da
Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que apresente a este Tribunal, no
prazo de noventa dias, plano de ação para implementação das recomendações descritas no subitem 9.2,
contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações, o prazo previsto para
cada uma delas e os produtos a serem obtidos, assim como o plano de implementação de sua política
de governança, nos termos definidos na 1ª Reunião do Comitê Interministerial de Governança, de 22
de novembro de 2017 (ata disponível na página da Casa Civil na Internet);
9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia, com
fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que
elaborem, para inclusão no próximo PPA, metas e indicadores que permitam aferir com maior clareza
os objetivos e os benefícios sociais almejados, em sintonia com as políticas públicas setoriais
relacionadas à mitigação dos problemas sociais ligados à escassez hídrica, com vistas ao cumprimento
do art. 6°, inciso I, do Decreto-lei 200/1967, art. 4º, inciso III e 5º, inciso II, do Decreto 9.203/17, e do
princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal;
9.5. determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração que
monitore a entrega ao Tribunal dos planos de ação de que trata o item 9.3 precedente e avalie se as
medidas e prazos ali consignados são pertinentes e suficientes para induzir as melhorias necessárias; e
9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da
Economia, à Agência Nacional de Águas, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2272-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz (Revisor) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE IV – Plenário
TC 011.100/2018-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Responsáveis: Flavio Godinho (666.112.617-53); Geraldo Vieira Baltar (040.938.607-34); Paulo
Carvalho de Gouvêa (023.994.247-78); Rafael Mauro Comino (299.650.717-72)
Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ) e outros, representando
Petróleo Brasileiro S.A.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
DEFINIÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DAS TARIFAS DE “ALOCAÇÃO
CAPACIDADE E DE ALOCAÇÃO VARIÁVEL DE O&M”, PREVISTAS NO ACORDO
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
USINA TERMELÉTRICA TERMOCEARÁ. QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. CITAÇÃO.

NA
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RELATÓRIO
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.13 do Acórdão
678/2018-Plenário, em razão de fatos trazidos pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras (CIA),
no Relatório DRGN 044/2016, dando conta de possíveis irregularidades na fórmula de reajuste para as
tarifas de “alocação de capacidade e de alocação variável de O&M”, previstas no acordo de
participação no Consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará.
2. A aludida deliberação foi adotada no TC 018.402/2014-3, que tratava de tomada de contas
especial autuada, originalmente, para apurar suposto prejuízo no valor da mencionada tarifa de
alocação de capacidade.
3. Posteriormente, houve alteração do escopo da referida tomada de contas especial, que passou a
analisar a suposta irregularidade na definição do termo a quo do reajuste das tarifas de alocação de
capacidade.
4. Quando o referido processo se encontrava em via de ser julgado, a companhia juntou
documentação sigilosa dando conta dos resultados de comissão de investigação constituída com o
objetivo de averiguar, investigar e auditar possíveis irregularidades na conclusão do aludido acordo.
5. Em resumo, a equipe designada pela empresa estatal apurou a existência de divergência entre
a minuta do contrato do consórcio e o contrato propriamente dito, especificamente na fórmula de
reajustamento das tarifas de alocação de capacidade. Tal divergência teria resultado em um pagamento
a maior de R$ 8.436.793,46 (valores históricos, sem correção), considerando o início do reajustamento
em 7/2/2002.
6. Na ocasião, verifiquei que as ocorrências narradas não guardavam conexão com a causa
jurídica daquele feito, que dizia respeito, como visto, a possível dano na definição da data-base para o
reajuste contratual.
7. Por essa razão, o TCU determinou a constituição de processo específico de tomada de contas
especial para que fossem examinados os fatos trazidos pela Comissão Interna de Apuração da
Petrobras, quantificado o prejuízo, identificados os responsáveis e adotadas as medidas processuais
cabíveis, conforme o Acórdão 678/2018-Plenário.
8. Nesse contexto, a SeinfraOperações deu cumprimento à aludida deliberação, na forma da
instrução transcrita parcialmente a seguir com os ajustes de forma que entendi pertinentes:
“2. A Comissão identificou pagamento a maior nas Contribuições de Contingências pela
Petrobras, pela presença do índice PPI (Producer Price Index) na fórmula de cálculo, ausente na
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fórmula aprovada no 2º Termo de Compromisso, conforme documentos submetidos à Diretoria
Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.). O montante de
superfaturamento para essa irregularidade foi estimado na ordem de R$ 6,4 milhões, preços de
fev/2002.
3. Identificou também que durante o período da aquisição da Termoelétrica pela Petrobras,
havia sido pago US$ 656.250,00 dólares, a maior, na operação “Export Prepayment Agreement”
celebrado entre a MPX-Termoceará, a Cargill e o banco Itaú BBA, pelos custos financeiros para
exportação de US$ 10 milhões em produtos agrícolas: “açúcar, cacau, citrus, soja e milho”.
4. Será proposto citar os gestores da Petrobras e gerentes da MPX-Termoceará Ltda., até o ano
de 2004, a responderem solidariamente pelo débito apurado. A solidariedade pelos débitos decorre da
previsão legal. Conforme prevista na Lei 8.443/1992 (LOTCU), do agente público que praticou o ato
irregular, e do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de
qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado.
5. A participação da Petrobras no acordo era classificada como “non equity” e “non corporate
joint ventures”, em que não houve participação da Petrobras na construção da usina e não houve
formação de uma nova empresa, no período anterior à aquisição pela Petrobras, em 2005.
6. Na proposta de encaminhamento constará citação aos responsáveis solidários, oportunidade
em que poderão exercer o contraditório e a ampla defesa.
II. HISTÓRICO
II.1. Cronologia da participação da Petrobras no Consórcio Termoceará
7. Em 3/9/2001, a Petrobras assinou com a MPX Termoceará Ltda. e a Companhia de Gás do
Ceará – CEGÁS, o 1° Termo de Compromisso para participação em consórcio na construção de uma
usina termoelétrica de cerca de 210 MW, com dois conjuntos geradores de 110 MW, no Porto de
Pecém (CE).
8. Em decorrência das alterações no mercado de energia elétrica pela intervenção
governamental no MAE (Mercado Atacadista de Energia Elétrica), em 2001, que suspendeu por
tempo indeterminado o pagamento às companhias geradoras, a Petrobras não concordou em assinar
o Acordo de Participação.
9. Todavia, em 5/2/2002, foi assinado o 2° Termo de Compromisso (peça 2, anexo VI) fixando-se
prazo de 30 dias para assinatura do Acordo de Participação, sob pena da parte inadimplente ser
obrigada ao pagamento de multa de R$ 200.000,00 por dia de atraso. Ainda estabeleceram os
principais acordos financeiros do contrato, tais como valores das alocações, obrigações de cada parte
e a distribuição das receitas da parceria.
10. Em 22/4/2002 foi assinado o Contrato de Constituição de Consórcio (peça 2, anexo II, p. 6674) e, em 7/5/2002, celebraram o Acordo de Participação (Participation Agreement) do Projeto
Termoceará (BDC nº 621.031.02-05), datado de 18/3/2002 (peça 2: anexo II, p. 1-65), sem prévia
consulta ao setor jurídico da estatal e sem a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras.
11. Em junho/2005, o Acordo de Participação entre a Petrobras e a MPX-Termoceará foi
encerrado, em decorrência da aquisição pela Petrobras de 100% das cotas do capital social da
Termoceará, então pertencentes ao grupo EBX/MPX, pelo valor de US$ 137 milhões.
12. A Termoceará Ltda., foi extinta por incorporação à Petrobras, em 2/4/2014.
II.2. Fiscalizações realizadas pelo Tribunal
13. Em 2005, no processo de contas (TC 010.012/2004-8), o Tribunal proferiu o Acórdão
2.257/2005-TCU-Plenário, determinado a realização de auditorias nos contratos firmados pela
Petrobras com a MPX Termoceará Ltda. (BDC nº 621.2.031.0205), a El Paso Rio Claro Ltda., a El
Paso Rio Grande Ltda., a Enron Comercializadora de Energia Ltda. e a Sociedade Fluminense de
Energia Ltda.
14. No âmbito do TC 005.251/2007-0 – Fiscalis 610/2006, foram identificadas no Acordo de
Participação, termos extremamente desfavoráveis à estatal, por conter risco regulatório, risco de
mercado de energia, o risco de mercado de combustível, risco cambial e a ausência de estudos de
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viabilidade frente ao forte cenário, em 2002, pelo declínio dos preços do MWh após o racionamento
ocorrido em 2001.
15. Em decorrência dessas irregularidades, realizaram-se audiências do Presidente da
Petrobras Francisco Roberto André Gros (CPF 038.644.137 53) e integrantes da Diretoria Executiva
da Petrobras, José Coutinho Barbosa (CPF 003.161.053 68), Antônio Luiz da Silva de Menezes (CPF
092.036.057 20), Jorge Marques de Toledo Camargo (CPF 114.400.151 04), Rogério Almeida Manso
da Costa Reis (CPF 599.705.617 15), João Pinheiro Nogueira Batista (CPF 546.600.417 00) e Irani
Carlos Varella (CPF 132.512.360 91).
16. O Gerente Executivo de Energia Geraldo Vieira Baltar e o Diretor Antônio Luiz Silva de
Menezes, foram ouvidos por submeterem à aprovação da Diretoria Executiva, o Documento Interno
da Petrobras - DIP ENERGIA nº 27/2002, com cláusula tarifária de capacidade de US$ 19,63 kW.mês
(referente à conversão de R$ 47,53 kW.mês a R$/US$ 2,4214), enquanto o valor estabelecido no 2°
Termo de Compromisso, em 05/02/02, era de US$ 18,25 kW.mês, sem que tais valores estivessem
acompanhados de justificativas técnicas e/ou financeira.
17. Sob relatoria do Ministro Augusto Nardes, o Pleno prolatou no âmbito do TC 005.251/2007
0, o Acórdão 3.017/2010-TCU-Plenário, determinando a conversão dos autos em tomada de contas
especial, pelo débito apurado de R$ 14.712.413,00 (quatorze milhões, setecentos e doze mil e
quatrocentos e treze reais), em valores históricos, pelas diferenças na cláusula tarifária e nas database para aplicação de reajustamentos.
18. Em sede de tomada de contas especial sob o TC 032.295/2010-3, os responsáveis foram
citados para apresentarem defesas ou recolherem aos cofres da Petrobras, os valores corrigidos
monetariamente do débito atualizado de R$ 14.712.413,00. Todavia, em voto condutor ao Acórdão
678/2018-TCU-Plenário, o Ministro Relator Benjamim Zymler acolheu a proposta da unidade técnica,
sobre o valor da taxa de alocação de capacidade (CA) fixada em R$ 47,53 por kW de capacidade
contratada por mês. Por entender que guarda identidade com o valor em reais desta taxa, na data da
celebração do 2º Termo de Compromisso, no sentido de que não houve pagamentos a maior de
reajustamento, em virtude da adoção da data-base de celebração do 2º Termo de Compromisso (grifo
acrescido) (peça 141, p. 19, TC 018.402/2014-3).
19. No interstício entre as decisões do Acórdão 1.850/2014-TCU-Plenário e o Acórdão
678/2018-TCU-Plenário, a Petrobras encaminhou ao gabinete do Ministro Relator Benjamim Zymler,
o Relatório elaborado pela Comissão Interna de Apuração (CIA) da Petrobras, com os valores de
débitos calculados no montante de R$ 16.248.858,95 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e oito
mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com base no acórdão reformado.
20. Todavia, conforme o disposto no Voto Condutor ao Acórdão 678/2018-TCU-Plenário, o
Ministro Relator entendeu que o valor unitário a considerar para o Acordo de Participação seria o
fixado no 2º Termo de Compromisso (R$ 47,53/kW.mês) e a data-base a quo para contagem do prazo
de reajustamento a data de 5/2/2002.
21. Assim, as maiores diferenças calculados no valor da Contribuição de Contingência, que
ensejou a abertura da TCE não mais persiste. Entretanto, a CIA da Petrobras identificou que, além
daqueles cálculos de maior monta, houve irregularidade na composição do índice de reajuste para a
Alocação de Capacidade e da Alocação da Variável de Operação e Manutenção (O&M) e pelo
pagamento a maior na operação de Export Prepayment Agreement.
a) fórmula aprovada pela D.E. e C.A (2º termo de Compromisso):
CA i = CA i-1 x [ K1 x

IGPM i + K3 x IVC i ]
IGPM i-1
IVC i-1
22. O fator de peso “K1” correspondente a 25% (K1=0,25), aplica-se ao índice de variação
dos Preços de Mercado – IGPM/FGV. O fator de peso “K3” corresponde a 75% (K3=0,75) aplica-se
à Variação Cambial – IVC, relativo à conversão do dólar americano para reais (dólar US$/R$).
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b) fórmula pactuada no instrumento celebrado – Acordo de Participação (Participation
Agreement), onde se encontra o índice PPI:
CA i = CA i-1 x [ K1 x

IGPM i + K3 x IVC i x
IGPM i-1
IVC i-1

PPI
]
PPI i-1

Sendo:
CA i = Alocação de capacidade da MPX ajustada;
CA i-1 = A alocação de capacidade da MPX vigente antes do ajuste;
K1 = fator de peso do IGP-M, igual a 0,25;
K3 = fator de peso do índice de variação cambial do Dólar, igual a 0,75;
IGPM i = valor acumulado do IGPM no mês do ajuste mais recente da Alocação de Capacidade
da MPX ou da data vigente, o que ocorrer mais tarde, até o mês anterior ao reajuste da Alocação de
Capacidade da MPX;
IGPM i-1 = 1,00;
IVCi = média da cotação diária de venda do dólar norte-americano publicado pelo Banco
Central do Brasil, sob código SISBACEN PTAX800 opção 5, para o mês anterior ao do reajuste da
Alocação de Capacidade da MPX;
IVC i-1 = R$ 2,4214/US$;
PPi = o Producer Price Index aplicável à fabricação total de Bens Acabados conforme
publicado pelo United States Bureau of Labor, Department of Labor, de fevereiro de 2002;
PPI i-1 = o Producer Price Index aplicável à fabricação total de Bens Acabados conforme
publicado pelo United States Bureau of Labor, Department of Labor, para o mês anterior ao do
reajuste da Alocação de Capacidade da MPX.
23. Na fórmula de reajuste do Acordo de participação, houve a inclusão irregular de um fator
multiplicador na Variação Cambial, o índice Producer Price Index, relativo a variação de preços de
bens acabados do mercado norte americano.
24. Quanto ao Export Prepayment Agreement celebrado entre a MPX e o banco Itaú BBA, para
pagamento das obrigações assumidas no contrato firmado com a Cargill Agrícola S.A., a Petrobras
não se manifestou sobre a operação. No entanto, a Comissão Interna de Apuração da Petrobras
(CIA), identificou que havia valor pago a maior pela Petrobras de US$ 656.250,00 dólares sem
justificativas (peça 12, mídia digital – CD).
25. Nos presentes autos, portanto, tratam-se das irregularidades pela metodologia de cálculo de
reajustes, em desacordo com a fórmula presente no 2º Termo de Compromisso, conforme aprovada
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, e pelo pagamento a maior
da operação do Export Prepayment Agreement, celebrado entre a MPX e o banco Itaú BBA, para
pagamento das obrigações assumidas no contrato firmado com a Cargill Agrícola S.A., cujo objeto
era a compra de “açúcar, cacau, citrus, soja e milho”, na medição dos RMa nºs 5 e 6.
26. O Termo de Acordo teria previsto o pagamento de US$ 10 milhões, enquanto o valor total
desembolsado foi de US$ 656.250,00 dólares a maior, com base no cumprimento da cláusula 4.1 e 4.2
(ou 4.3) do referido Termo de Compra da usina Termoceará, conforme relatório da Comissão Interna
de Apuração da Petrobras.
III. EXAME TÉCNICO
27. O exame a compor esta instrução da tomada de contas especial, presta-se a apurar os fatos
irregulares trazidos pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras (CIA), no Relatório DRGN
044_2016, caracterizar o dano aos cofres da Petrobras e atribuir responsabilidades pelos danos,
conforme Instrução Normativa TCU 71/2012.
28. As irregularidades no Acordo de Participação (Participation Agreement), assinado pela
Petrobras com a MPX-Termoceará Ltda., para construção e operação do projeto da Usina
termelétrica Termoceará, decorreram dos seguintes fatos apurados pela CIA:
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a) superfaturamento decorrente da inclusão na fórmula de reajuste do Acordo de participação,
o índice PPI (Producer Price Index), em desconformidade com o aprovado no 2º Termo de
Compromisso pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, autas D.E155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, respectivamente, no valor de R$ 6.462.558,5, a
preços iniciais; e
b) pagamento a maior da parcela referente à Export Prepayment Agreement, celebrado entre a
MPX e o banco Itaú BBA, para pagamento das obrigações assumidas no contrato firmado com a
Cargill Agrícola S.A., com a compra de “açúcar, cacau, citrus, soja e milho”, na medição dos RMa
nºs 5 e 6, em razão do Acordo prever o valor de US$ 10 milhões, porém, o desembolso foi US$
656.250,00 dólares a maior.
29. Ressalta-se que a apuração não contou com elementos de investigações ou de acordos de
leniência e de delação, uma vez que informações nesse sentido foram solicitadas em
compartilhamento de provas junto ao Supremo Tribunal Federal-STF, da “Operação Lava Jato”, cuja
diligência se encontra pendente de resposta.
30. A primeira irregularidade, decorre da inclusão do índice PPI na fórmula de reajuste, não
previsto no 2º Termo de Compromisso, conforme aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho
de Administração da Petrobras. O valor superfaturado encontra-se demonstrado no Relatório da CIA.
Memória de cálculo, item III.1 – critérios para o cálculo do superfaturamento de R$ 6.462.558,5, a
preços iniciais.
31. Em relação à segunda irregularidade, a Comissão Interna de Apuração da Petrobras
constatou pagamento de US$ 656.250,00 dólares a maior, relativa à parcela do Export Prepayment
Agreement, celebrado entre a MPX e o banco Itaú BBA, relativo a medições RMa 5 e 6ª.
32. A operação envolveu as mercadorias para exportação pela MPX-Termoceará, registrada
sob nº 118/03-04, datada de 21/5/2004, no valor principal de 10 dez milhões de dólares. O valor total
desembolsado pela Petrobras teria sido de US$ 10.652.250,00, em 2005, para serem descontados do
valor da compra da MPX-Termoceará.
33. Antes, porém, de tratar especificamente do débito, apresenta-se informações acerca da
natureza da transação de exportação dos produtos agrícolas realizada pela MPX-Termoceará.
34. No fluxo, a seguir, encontra-se o padrão da operação, conforme se acha no sítio: <
https://www.calcbank.com.br/blog/ppe-pre-pagamento-de-exportacao/>, com adaptações. Acesso, em
27/3/2019.
Quadro 1 – fluxo da operação “Export Prepayment Agreement”
(...)
35. Para melhor esclarecer o mecanismo da operação, o Banco do Brasil apresenta informações
em seu sitio: <https://www.bb.com.br/portalbb/page3,8105,8139,21,0,1,1.bb>, consulta, em
26/3/2019.
‘O Pré-Pagamento de Exportação é uma operação em que recursos captados em instituições
financeiras ou de outros agentes no exterior ingressam no País com a finalidade de financiar a
produção de bens destinados à exportação.
Esta forma de financiamento configura-se como uma alternativa de importância, pois permite às
empresas exportadoras obter recursos a taxa de juros internacionais, com maior anterioridade à
efetivação das exportações. Na avaliação de uma operação de Pré-Pagamento de Exportação leva-se
em conta, principalmente, a capacidade de produção e de entrega dos bens exportados (performance)
e o risco de crédito do importador no exterior.
A modalidade permite grande flexibilidade para a sua composição, possibilitando aos bancos a
montagem de estruturas que proporcionam redução do custo da linha. Isso permite uma redução do
preço final do produto exportado, com consequente aumento de competitividade no mercado
internacional. Além disso, busca-se realizar captações específicas para esta operação, principalmente
para os casos onde existam contratos de exportação firmados com importadores que gozam de bom
conceito no quesito de risco de crédito.
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O Pré-Pagamento de Exportação é direcionado a empresas exportadoras tradicionais, com
clientes em países-membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e bom volume de negócios.
No pré-pagamento, o exportador embarca as mercadorias e o pagamento ao provedor dos
recursos (credor) é efetuado diretamente pelo importador dos bens. O exportador poderá pagar os
juros também com embarque de mercadorias (e o importador paga o credor do pré-pagamento) mas,
se optar por remessa do valor dos juros, a alíquota do imposto de renda atualmente é “zero”’ (grifo
acrescido).
36. Do exposto, depreende-se que consórcio MPX operou, em 2004, antecipação de recurso de
exportação, cuja liquidação se daria no ano seguinte, em 2005, por meio de aquisição de produtos
agrícolas da própria Cargill S/A.
37. A atratividade da linha de crédito é identificada pelo Banco do Brasil como “operação em
que recursos captados em instituições financeiras ou de outros agentes no exterior ingressam no País
com a finalidade de financiar a produção de bens destinados à exportação”.
38. Em que pese os diversos aspectos comerciais envolvidos na operação de exportação da
MPX, e a forma de se obter financiamento, o compromisso da Petrobras seria apenas em relação às
contribuições de contingências. Apesar disso, no processo de aquisição da MPX-Termoceará, o
Conselho de Administração da Petrobras autorizou que a estatal pagasse à MPX, o valor de US$
652,25 mil dólares como forma de abater do valor da compra da termoelétrica.
39. O instrumento contratual denominado “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS PARA EXPORTAÇÃO Nr. 118/03-04 de 21/5/2004”, para os produtos agrícolas,
prevê a negociação de: Açúcar, Cacau, Citrus, Soja e Milho, para janela de exportação entre abril de
2005 a 20 de maio de 2005.
40. Cabe citar outros compromissos assumidos pela Petrobras, pela área de Novos Negócios da
Petrobras, Ata DE 4.532, item 23, de 16/06/2005 – pauta nº 439, cuja pauta para aprovação do
Conselho de Administração da Petrobras seguiram com o seguinte expediente:
‘A Petrobras vem negociando a aquisição da térmica Merchant MPX, objetivando a cessação
dos pagamentos das contribuições. Tal negociação permitiu a suspensão das pendências jurídicas e
arbitrais.
O valor total negociado da operação de aquisição das cotas da MPX Termoceará é de US$ 137
milhões.
A exposição atual da Companhia avaliada a valor presente a 11% é de US$ 107 milhões, sendo
que após o pagamento de tal quantia, a PETROBRAS não ficaria com a propriedade da planta, cujo
valor residual estimado em US$ 35 milhões (valor apurado pelo desmonte da planta e venda das
turbinas)
Considerando o exposto, o preço de aquisição da planta equivale a US$ 30 milhões.
No processo de diligência (due diligence) foram encontradas contingências, que deverão ser
tratadas da seguinte forma:
a) Contingência Fiscais, trabalhistas, técnicas e contratuais caso venham a se materializar,
terão um valor potencial variando entre R$ 23 e R$ 31 milhões. Para esses casos foram oferecidas as
seguintes garantias: a Centenial Energy Holdings, Inc, controladora da MDU, que é um grupo com
sede nos EUA e classificado como risco “A”, fornecerá fiança corporativa no valor de R$ 15 milhões,
os demais vendedores (pessoas físicas) oferecerão uma fiança bancária em banco de primeira linha,
no valor de R$ 8 milhões; e os valores acima estão sujeitos a um cap de R$ 30 milhões, com um prazo
de cinco anos.
b) Contingências Ambientais somam um valor aproximado de R$ 520 mil. Para estas, os
vendedores deixarão no caixa da empresa a quantia necessária à implementação das medidas
adequadas para evitar a materialização das contingências.
c) Contingências Societárias: A MDU oferecerá uma fiança corporativa no valor equivalente a
49% de qualquer contingência desta natureza que venha a ser materializar e os demais vendedores
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oferecerão uma fiança corporativa fornecida pela empresa WRM1 LLC, no valor equivalente a 51%
de qualquer dessas contingências. A WRM1 LLC é uma empresa norte-americana cujos sócios são os
próprios vendedores e que tem como objeto principal administrar o portfólio de investimentos do
Grupo EBX, cujo valor demonstrado por documentos apresentados e analisados pela PETROBRAS, é
da ordem de US$ 150 milhões. Tais garantias não tem limite de prazo nem de valor.
A assinatura da documentação deverá ocorrer até o final do mês em curso, quando se efetivará
o pagamento pelas quotas da MPX Termoceará e a transferência das mesmas à Petrobras (documento
datado, em, 16/6/2005) (peça 2, anexo VII).’
41. Pelos termos da pauta anterior, não é possível identificar os detalhes dos compromissos que
a Petrobras teria assumido pela aquisição da MPX-Termoceará. Maiores detalhes, todavia, foram
apresentados pela Comissão de Apuração da Petrobras, onde é possível identificar as negociações
relacionadas a bancos, inclusive pelo pagamento do Export Prepayment Agreement, conforme o
seguinte extrato.
42. As negociações oficiais foram iniciadas, em 24/3/2005, com a assinatura do Termo de
Acordo, tendo como partes, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras (CNPJ 33.000.167/0001-01),
representada pelo gerente executivo de novos negócios José Lima de Andrade Neto, a MPX
Termoceará Ltda. (CNPJ 04.605.162/0001-04), representada por seus administradores Eike Fuhrken
Batista e Paulo Carvalho de Gouvêa, e MPX Participações Ltda. (CNPJ 04.675.011/011/0001-22)
representada por Eike Fuhken Batista (CPF 664.976.807-30) e Robert Patrick Panero (CPF
014.608.696-13).
43. Como parte “QUOTISTA”, participaram Eike Fuhrken Batista (CPF 664.976.807-30),
Flavio Godinho (CPF 666.112.617-53), Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF 023.994.247-78) e MDU
Resources Luxembourg II LLC S.à.r.l, (CNPJ 05.716.072/0001-53), representada por seu procurador
Robson Goulart Barreto. Como Intervenientes-anuentes, a EBX Empreendimentos Ltda. (CNPJ
04.575.744/0001-00) e a MDU Brasil Ltda., representada por Robert Patrick Panero.
44. Em síntese, cuidaram de: a) celebrar o contrato de Compra e Venda e a quitação do preço
das cotas-MPX; b) o distrato do Contrato de Consórcio; c) o distrato do Acordo de Participação; d) o
cancelamento da Letra de Câmbio; e) a desistência das Ações Judiciais e da Arbitragem; e f) a
outorga recíproca da mais plena e rasa quitação, observadas as condições estabelecidas no termo e
no Contrato de Compra e Venda.
45. Quanto aos passivos junto aos financiadores do projeto MPX-Termoceará, a Petrobras
relacionou as seguintes instituições financeiras:
‘1. Com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, relativas a uma “operação de
financiamento no valor global de R$ 82.587.000,00 (oitenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete
mil reais), nos termos da Decisão de Diretoria do BNDES nº 749, de 11 de novembro de 2002”;
2. Com o Banco BBA Creditanstalt S.A e Banco Industrial e Comercial S.A, ou eventuais
sucessores, relativos a uma certa “operação de financiamento no valor de R$ 76.000.000,00 (setenta e
seis milhões de reais), conforme termos e condições que constam da Decisão de Diretoria do BNDES
nº 750, de 11/11/2002;
3. Contrato celebrado entre a MPX e as instituições financeira norte-americanas BNP Paribas e
o Export-Import Bank of The Unites States, relativo a uma certa operação de financiamento no valor
global de US$ 51.485.915,00 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos
e quinze dólares dos Estados Unidos da América), e
4. Export Prepayment Agreement, celebrado entre a MPX e o Banco Itaú BBA S.A Nassau
Branch, relativo a uma operação de empréstimo no valor global de US$ 10.000,00 (dez milhões de
Dólares dos Estados Unidos da América), para pagamento das obrigações financeira assumidas pela
MPX num certo “Contrato de Compra e venda de mercadorias para Exportação”, celebrado com a
Cargill Agrícola S.A.’ (grifo acrescido).
46. Com relação ao suposto pagamento a maior no valor de US$ 656.250,00 (seiscentos e vinte
e cinco mil, duzentos e cinquenta dólares americanos), no Export Prepayment Agreement, celebrado
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entre a MPX e o Banco Itaú BBA S.A Nassau Branch. As justificativas podem ser encontradas no
acordo celebrado pela Petrobras, versando sobre os pagamentos previstos no item 4 daquele TERMO
DE ACORDO, para o fechamento da aquisição da MPX-Termoceará, para nos seguintes itens:
(a) Custos operacionais e administrativos que, de forma comprovada, tenham sido efetivamente
incorridos pela MPX, relacionados ao PROJETO, no período de 1º de janeiro de 2005 até 28 de
fevereiro de 2005, no valor de R$ 4.620.950,43 (quatro milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e
cinquenta reais e quarenta e três centavos);
(b) Parcelas de amortização do principal, juros e serviço das dívidas contraídas junto aos
FINACIADORES DO PROJETO que, de forma comprovada, tenham sido efetivamente incorridos pela
MPX no período de 1º de janeiro de 2005 até 28 de fevereiro de 2005, no valor de R$ 20.441.510,28
(vinte milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos);
(c) Custos normais de operação e administração do PROJETO que, de forma comprovada,
tenham sido efetivamente incorridos pela MPX de 1º de março de 2005 até a DATA DE
ENCERRAMENTO;
(d) Parcelas de amortização do principal, juros e serviço das dívidas contraídas junto aos
FINANCIADORES DO PROJETO que, de forma comprovada, seja, efetivamente incorridos pela MPX
de 1º de março de 2005 até a DATA DE ENCERRAMENTO;
(e) Levantamento do DEPÓSITO, nos termos da cláusula 7.1 deste TERMO (grifo acrescido).
47. Nas tratativas para o contrato Export Prepayment Agreement, encontra-se uma
correspondência da MPX para à Petrobras, datada de 29/4/2005, para fazer cumprir o item 4.1(d) do
Termo, referente ao pagamento do principal e dos juros da dívida contraída perante a Cargill
Agrícola S/A. até o dia 9/5/2005, nos seguintes termos:
‘Valor de US$ 10.075.833,33 (dez milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três dólares
e trinta e três centavos dos estados Unidos da América), convertida pela taxa de câmbio de venda
(PTAX800), divulgada pelo Banco Central do Brasil às 11h00 do dia do pagamento da aludida
obrigação, nos termos da Cláusula 2.15 do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS PARA EXPORTAÇÃO.
Valor: US$ 580.416,67 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e dezesseis dólares e sessenta e
sete centavos dos Estados Unidos da América), a serem liquidados através da contratação de câmbio
em favor do ITAÚ – Nassau Branch, relativo aos juros do contrato Export Prepayment Agreement.’
48. Em consulta ao acordo intitulado CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS PARA EXPORTAÇÃO nº. 118/03-04, DE 21/5/2004, comprova-se que o valor da
transação foi de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos) referentes às
mercadorias: Açúcar; Cacau; Citrus; Soja e Milho, para janela de embarque entre 20/4/2005 a
20/5/2005.
49. No item III.4 do termo, há previsão de aumento no percentual de 0,78% (zero vírgula setenta
e oito por cento) ao ano, das mercadorias a serem embarcadas atrelado à data do desembolso do
financiamento para o dia 25/5/2004. A penalidade também seria aplicada pelo atraso na liquidação
das obrigações da compradora por mais de 1 (um) dia. Assim, a Cargill poderia considerar
rescindido o contrato e aplicar penalidades de até 2% (dois) por cento sobre o valor devido. Nesse
caso, se não houvesse liquidação no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, implicaria
acrescer juros por mora no percentual de 1% ao mês “pro rata die”.
50. Denota-se ainda pela leitura da Cláusula IV (d), do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, a
quitação do PREÇO DAS COTAS-MPX pela a Petrobras envolveria o pagamento para a CARGILL
conforme cláusula de correção prevista no item III.4, o desembolso de US$ 75.833,33 (setenta e cinco
mil oitocentos e trinta e três dólares e trinta e três centavos de dólar) a maior.
51. Ao adicionar o valor da multa de US$ 75,833,33 mil dólares no principal US$ 580.416,67 da
liquidação em favor do ITAÚ – Nassau Branch, do contrato do Export Prepayment Agreement,
encontra-se o total exato apurado pela Comissão Interna de Investigação da Petrobras, de US$
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656,250,00. Essa liquidação estaria vinculada ao item “d” do Acordo de Aquisição das cotas da
MPX-Termoceará.
52. Considerando que essa aquisição envolveu diligências específicas, inclusive contábil
realizada pela KPMG para levantar ativos e passivos da MPX-Termoceará, os riscos que envolveriam
essa operação teriam sido levantados e levados ao conhecimento do Conselho de Administração da
Petrobras, que aprovou a operação. Registro Ata CA 1.2060, item 6, de 17/6/2005 – Pauta nº 20.
53. Assim, no que tange aos documentos apreciados nestes autos, conclui-se que a operação do
contrato Export Prepayment Agreement encontra justificada. Dessa forma, apenas deixa-se de
apontar débitos pelo Export Prepayment Agreement (anexo VII).
54. Na presente tomada de contas especial, portanto, serão apenas considerados a
quantificação de danos apresentados no Relatório elaborado pela Comissão Interna de Apuração da
Petrobras (CIA), relativo à diferença de reajustamento.
III.1. Critérios empregados no cálculo do débito
III.1.1. Superfaturamento decorrente da inclusão na fórmula de reajuste do Acordo de
participação, o índice PPI (Producer Price Index), em desconformidade com o aprovado pelo 2º
Termo de Compromisso pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, nas
Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002
III.1.1.1. Cálculo do débito
55. A fórmula empregada para cálculo de reajuste no Acordo de Participação (Participation
Agreement), incluiu o índice PPI, não previsto no 2º Termo de Compromisso, de acordo com o
aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.
56. Da fórmula de reajuste a seguir, a exclusão do índice PPI para recálculo dos reajustes:
CA i = CA i-1 x [ K1 x

IGPM i

IGPM i-1

+ K2 x COMB1i + K3 x
COMB0i

IVC i-1

IVC i

x

PPI ]

PPI i-1

57. Antes, porém, de apresentar os resultados do recálculo sem o índice PPI da fórmula,
demonstra-se a adequação aos parâmetros previsto na Resolução nº 22, de 1/2/2001, da Agência
Nacional de Energia Elétrica-ANEEL.
58. A resolução apresenta 3 (três) indicadores que ponderam custos de mercado. O primeiro
índice pela variação do IGP-M/FGV (K1), seguida da variação de preços de combustíveis (K2) e pela
Variação Cambial (K3). Observa-se que a ANEEL não previu o índice PPI ou outro índice que reflita
a variação de preços de produção no exterior, conforme fórmula:
VNi = VN0i x [K1i x IGPM1i + K2i x COMB1i + K3i x IVC1i ]
IGPM0i
COMB0i
IVC0i
Onde:
VN0i = Valor Normativo vigente em janeiro de 2001;
K1i = fator de ponderação do índice IGP-M;
K2i = fator de ponderação do índice de combustíveis;
K3i = fator de ponderação do índice de variação cambial;
IGPM1i = valor acumulado do índice geral de preços ao mercado, estabelecido pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, até o mês anterior à data de atualização do VN;
IGPM0i = 1,000;
COMB1i = valor do índice do combustível, no mês anterior à data de atualização do VN;
COMB0i = valor do índice do combustível em janeiro de 2001;
IVC1i = média da cotação de venda do dólar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, no mês anterior à data de atualização do VN;
59. O anexo da resolução da ANEEL estabelece limites apenas para o fator K1, que deve ser no
mínimo de 0,25 (mínimo K1≥0,25).
60. Conforme contido no Anexo I – Condições Gerais do Contrato da Petrobras com a MPXTermoceará, o critério adotado prevê:
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‘Caso a MPX logre obter parcela maior de financiamento, seja perante o BNDES ou outra
instituição financeira, atrelada a índices que reflitam custo de moeda corrente nacional, tais como
IGPM, TJLP ou CDI, as partes deverão rever os fatores de ponderação entre K1, K2 e K3, de modo a
refletir novos custos da Usina (peça 20, anexo 005, p. 225, TC 005.251/2007-0).’
61. Em que pese a manutenção do fator K1=0,25, no Acordo de Participação, suprimiram o
índice K2 (K2=0), correspondente à recomposição de preços com combustíveis, contrariando o
fundamento que ensejou a inclusão dos termos da cláusula 5.04 daquele acordo de participação:
‘Item 5.04 – Ajuste das Alocações da MPX
A Alocação de capacidade da MPX, a Alocação Fixa de Combustível da MPX, a Alocação
Variável de Combustível da MPX e a Alocação de O&M da MPX serão ajustadas ou revistas
periodicamente, de acordo com os procedimentos dispostos nos Anexos 5.02(a) e 5.02(b) e de acordo
com o Contrato de Fornecimento de Gás conforme ele possa ser alterado, de tempos em tempos, entre
as partes signatárias do mesmo. As Partes reconhecem que o ajuste periódico da Alocação de
Capacidade da MPX, a Alocação Fixa de Combustível da MPX, a Alocação Variável de Combustível
da MPX e a Alocação de Variável de O&M são essenciais para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro deste Acordo e que o mecanismo de correção aqui contemplado assegura em
benefício do Consórcio compensação pelo aumento dos custos da MPX com relação a Alocação
Variável de Combustível da MPX e a Alocação de Variável de O&M da MPX’ (grifo acrescido).
62. Quanto ao fator de ponderação K3, estabeleceram em 0,75, com privilégio à variação
cambial. Apesar desse privilégio, no presente caso, não se tomou como irregularidade. A
irregularidade apontada se refere à sobreposição do índice PPI sobre a variação cambial, elevandose a participação ponderada da variação cambial acima dos limites de 75%, sem justificativas.
63. Para realizar os cálculos de reajustes, conservadoramente, adotou-se a cotação do dólarvenda, coincidente com a metodologia empregada na fixação do valor de Contribuição de
Contingência, quando da assinatura do 2º Termo de Compromisso. Obtido da conversão de US$ 19,63
kW.mês/R$2,4214 (venda), na data-base, em 5/2/2002.
64. No Quadro 2, encontram-se os cálculos pela variação dos índices IGP-M/FGV, a ser
multiplicado pelo fator de peso K1 (0,25), na expressão: K1*(IGPMi/IGPMi-1), da fórmula de
reajuste:
Quadro 2 – índice da variação anual do IGP-M/FGV, mês anterior à data-base fev/2002
K1*(IGPMi/IGP
Ano
IGP-M/FGV
Variação %
Mi-1)
jan/2002
522,0943
jan/2003
667,0459
27,7635%
0,319408726
jan/2004
714,7479
7,1512%
0,26787808
jan2005
799,6266
11,8739%
0,279684837
65. No Quadro 3, encontram-se os cálculos pela Variação Cambial, a ser multiplicado pelo
fator de peso K3 (0,75), na fórmula: K3*(IVC i/IVCi-1)
Quadro 3 – Variação Cambial US$/Real – Dólar venda: [K3 x (IVC i/IVCi-1)]
Período/US$/R$
Variação %
K3*(IVCi/IVCi-1)
5/2/2002=2,4214 5/2/2003=3,5845 48,0342%
1,110315985
5/2/2003=3,5845 7/2/2004=2,9335 -18,1615%
0,613788534
7/2/2004=2,9335 4/2/2005= 2,603 -11,2664%
0,666729163
66. No Quadro 4, a seguir, a composição da fórmula de reajustes, somados os resultados das
parcelas correspondentes aos índices K1 e K3.
Quadro 4 – totalização das parcelas ponderadas com IGP-M e Variação Cambial
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Soma
variação
Contribuição de
IGP-M e Var.
contingência (CA)
Cambial
5/2/2002
4/2/2003
Sem reajuste
R$ 47,5321
5/2/2003
4/2/2004
1,429724711
R$ 67,9578
5/2/2004
4/2/2005
0,881651412
CA= R$ 59,9151
67. A seguir, no Quadro 5, as diferenças mensais nos reajustes pagos a maior/menor pela
Petrobras na Contribuição de Contingência.
Quadro5 – diferenças mensais no calculado da Contribuição de Contingência
Valor débito/crédito, dataN. medições
Período
base 5/2/2002
8
fev/03
-164.328,53
9
mar/03
-191.648,36
10
abr/03
-191.650,09
11
mai/03
-191.650,38
12
jun/03
-191.650,08
13
jul/03
-191.650,09
14
ago/03
-191.650,08
15
set/03
-191.650,08
16
out/03
-967.560,66
17
nov/03
-191.650,08
18
dez/03
-191.650,08
19
jan/04
-191.650,08
20
fev/04
49.864,90
21
mar/04
1.384.936,11
22
abr/04
784.740,00
23
mai/04
784.739,99
24
jun/04
784.739,99
25
jul/04
784.740,00
26
ago/04
865.414,00
27
set/04
865.414,00
28
out/04
865.414,01
29
nov/04
865.414,00
30
dez/04
1.475.530,10
TOTAL
6.462.558,51
68. A totalização em valores históricos é de R$ 6.462.558,51. Com as correções o montante
passa a ser de R$ 26.043.611,92, até 11/3/2019.
69. A Memória de Cálculo mensal encontra-se na peça 16, A atualização do débito encontra-se
na peça 17.
III.1.1.2. Responsabilização
70. Compulsando o Acordo de Participação assinado, em 7/5/2008, versão datada de 18/3/2002,
firmada entre a Petróleo Brasileiros S.A – Petrobras e a empresa MPX Termoceará Ltda., a
responsabilização pelos prejuízos à Petrobras, decorre da assinatura do Acordo de Participação
contendo cláusula de reajuste, em desacordo com a minuta aprovada pelo Conselho de Administração
da Petrobras (C.A.), Paula – C.A-24-2002 –DIP Energia 27-2002.
71. O Acordo de Participação foi assinado e rubricado pelos senhores Flavio Godinho e Paulo
Carvalho de Gouvêa, Gerentes Delegados da MPX Termoceará Ltda. A Petrobras foi representada
pelo Sr. Geraldo Vieira Baltar e pelo Sr. Rafael Mauro Comino. Assim, todos devem responder
Período
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solidariamente pelos débitos decorrente do pagamento a maior pela Petrobras, no reajuste da
Contribuição de Contingência.
72. O instituto da solidariedade está prevista na Lei 8.443/1992 (LOTCU), que rege diretamente
a atuação do TCU e dispõe:
‘Art. 16. As contas serão julgadas:
(...)
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
(...)
§ 2° Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, ao julgar irregulares as
contas, fixará a responsabilidade solidária:
a) do agente público que praticou o ato irregular, e
b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer
modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado’
73. No caso concreto, os agentes públicos assim entendidos, englobam gerentes da Petrobras e
diretores da empresa MPX-Termoceará, que mantinham relações com a empresa de economia mista,
classificados pelo art. 1º da lei 8.429/92, como “entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão
punidos na forma desta lei”.
74. A causa ensejadora da ocorrência do superfaturamento decorre da inserção no Acordo de
Participação, fórmula distinta da aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração da Petrobras, no 2º Termo de Compromisso. Nesse particular, importa salientar que a
irregularidade não se relaciona com outras já julgadas pelo Tribunal, conforme se constata na
consulta ao Relatório de lavra do Ministro Benjamim Zymler, do TC 018.402/2014-3, prolatada pelo
Acórdão 1.850/2014-TCU-Plenário:
‘Identificou que a assinatura do 2º Termo de Compromisso, os termos contratuais haviam sido
definidos de forma expressivamente desfavoráveis à Petrobras, no sentido de que atribuíam à
companhia o risco regulatório, o risco do mercado de energia, o risco do mercado de combustível e o
risco cambial, enquanto que ao investidor privado era atribuído somente o risco de projeto e estrutura
de financiamento.’
75. Quanto à responsabilização, devem responder: o Sr. Geraldo Vieira Baltar, CPF
040.938.607 34, Gerente Executivo de Energia, por participar da elaboração da minuta do Acordo de
Participação, e posteriormente assinar o Acordo de Participação, contendo a fórmula de reajuste
diversa da versão aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras,
no 2º Termo de Compromisso (peça 2: Anexo I, Pauta D.E-155-2002, p.89; Anexo II; Anexo III;
DRGN 044_2016, p. 15), e;
76. O Sr. Rafael Mauro Comino, no cargo de Gerente Geral de Energia, Planejamento e
Desenvolvimento, participou da elaboração da minuta do Acordo de Participação, tendo rubricado
todas as folhas e vias do documento submetido à apreciação da Diretoria Executiva (D.E) e do
Conselho de Administração da Petrobras (C.A). Além disso, assinou como testemunha a versão final
do Acordo de Participação, apondo rubricas em todas as páginas daquele acordo. Consta como sendo
o principal responsável pela condução do Projeto MPX-Termoceará, segundo apurou a Comissão
Interna de Investigação da Petrobras (CIA) (peça 2: Anexo I, Pauta D.E-155-2002, p.89; Anexo II;
Anexo III; DRGN 044_2016, p. 14).
77. Dentre os responsáveis anteriormente mencionados, nota-se que o Sr. Geraldo Vieira Baltar,
respondeu nos autos da tomada de contas especial – TCE, TC 018.402/2014-3, tendo suas contas
julgadas regulares, conforme se acha prolatada no Acórdão 678/2018-TCU-Plenário:
a) ocorrência indicada no subitem 9.1.1 do Acórdão 3.017/2010-Plenário
‘9.2. acatar as alegações de defesa: 9.2.1. dos Srs. Geraldo Vieira Baltar e Antônio Luiz Silva
de Menezes em face da ocorrência indicada no subitem 9.1.1 do Acórdão 3.017/2010-Plenário;
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9.1.1. na qualidade de gerente executivo de energia, Geraldo Vieira Baltar (040.938.607 34) e,
na qualidade de Diretor, Antônio Luiz da Silva Menezes (092.036.057 20), por submeterem à
aprovação da Diretoria Executiva, por meio do DIP ENERGIA nº 27/2002, os documentos contratuais
para participação da Petrobras no consórcio da usina termelétrica Termoceará (datado em 18/03/02),
sendo que a cláusula da tarifa de capacidade de US$ 19,63 (referente à conversão de R$ 47,53 a
R$/US$ 2,4214) estava maior do que a estabelecida no 2º Termo de Compromisso em 5/2/2002, de
US$ 18,25, incremento esse sem qualquer justificativa técnica e/ou financeira, com o agravante de
que a cláusula de reajuste tinha como data base o 2º Termo de Compromisso e não a do Acordo de
Participação;
(...)’
b) ‘9.3. acatar as razões de justificativa do Geraldo Vieira Baltar em face da ocorrência
indicada no subitem 9.2.2 do Acórdão 3.017/2010-Plenário;
9.2.2. na qualidade de gerente executivo de energia, Geraldo Vieira Baltar (040.938.607 34) e,
na qualidade de Diretor, Antônio Luiz Silva de Menezes (092.036.057 20) por:
9.2.2.1. submeterem à aprovação da Diretoria Executiva, por meio do DIP ENERGIA nº
27/2002, os documentos contratuais para participação da Petrobras no consórcio da usina
termelétrica Termoceará com as seguintes irregularidades:
a) termos contratuais expressivamente desfavoráveis à Petrobras, no sentido de que atribuíam à
companhia o risco regulatório, o risco do mercado de energia, o risco do mercado de combustível e o
risco cambial, enquanto que ao investidor privado era atribuído somente o risco de projeto e estrutura
de financiamento;
b) ausência de Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE) em desrespeito à Sistemática
de Planejamento, Aprovação e Acompanhamento de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras e
às boas práticas de gestão de projetos e risco; e
c) situação agravada pelo forte cenário, em 2002, de que os preços do MWh do mercado spot
nordestino cairiam sensivelmente, bem como a própria demanda de mercado por energia elétrica em
face do novo comportamento dos consumidores depois das medidas de racionamento ocorridas em
2001, fatores esses que indicavam a não viabilidade econômica do empreendimento.’
c) ‘9.5. julgar regulares as contas do Geraldo Vieira Baltar, do espólio de Francisco Roberto
André Gros e da sociedade empresária Termoceará Ltda. em face da ocorrência indicada no subitem
9.1.2 do Acórdão 3.017/2010-Plenário, tendo em vista o disposto no subitem 9.2 supra, nos termos dos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214,
inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena’
78. Quanto a solidariedade entre os responsáveis deve ser aplicada apenas pelo débito, pois, já
encontra prescrita a sansão pelas condutas de gestão. Os prazos prescricionais da pretensão punitiva
aplicáveis pelo TCU, encontra-se pacificado, conforme se acham prolatados pelo Acórdão 1.441/2016
TCU Plenário, e no Boletim de Jurisprudência nº 225 de 16/7/2018.
79. O instituto da prescrição nos processos do TCU, obedece ao art. 37, § 5º, da Constituição
Federal, quanto ao ressarcimento do prejuízo, e à aplicação do art. 205 da Lei 10.406/2002 (Código
Civil), no que se refere à pretensão punitiva. Após decorridos 10 (dez) anos dos fatos, sem citação
pelos débitos, haverá responsabilização apenas pelos débitos de natureza imprescritível. Sendo os
fatos ora apurados relativos ao período da 2002 a 2004 e em não tendo havido audiência ou citação
dos responsáveis por estes fatos, encontra-se prescrita desde 2014 a pretensão punitiva por esta
irregularidade, persistindo apenas a necessidade de restituição aos cofres da Petrobras pelo débito
apurado. As citações acima transcritas não têm o condão de interromper os prazos prescricionais
porque se referem a outras irregularidades.
80. Desse modo, propõe-se citar os seguintes responsáveis pela inclusão do índice de reajuste
PPI na fórmula do Acordo de Participação:
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a) Geraldo Vieira Baltar (CPF 040.938.607-34), na qualidade de Gerente Executivo de Energia
da Petrobras, de fevereiro/2002 a janeiro/03, participou da elaboração da minuta do Acordo de
Participação Projeto MPX-Termoceará. Assinou a versão final do Acordo de Participação, contendo
cláusulas de reajuste que incluía o índice PPI (Producer Price Index), diversa do 2º Termo de
Compromisso, aprovada pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração (C.A.) da
Petrobras, nas Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206,
item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24, o que resultou no aumento do valor de reajuste da Contribuição de
Contingência pago pela Petrobras à MPX-Termoceará, em R$ 6.462.558,51, no período das medições
dos meses 7/02 a 12/04 (base fev/2002) (peça 2: Anexo I, Pauta D.E-155-2002, p.89; Anexo II; Anexo
III; DRGN 044_2016, p. 15);
b) Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717-72), no cargo de Gerente Geral de Energia,
Planejamento e Desenvolvimento, entre novembro/2000 a maio/2003, participou da elaboração da
minuta do Acordo de Participação Projeto MPX-Termoceará. Assinou a versão final do Acordo de
Participação como testemunha, rubricou todas as folhas do documento contendo cláusula de reajuste
que incluía o índice PPI (Producer Price Index), diversa do 2º Termo de Compromisso, conforme
minuta aprovada pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração (C.A.) da
Petrobras, nas Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206,
item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24, o que resultou no aumento de reajuste da Contribuição de
Contingência pago pela Petrobras à MPX-Termoceará, no valor de R$ 6.462.558,51, no período das
medições dos meses 7/02 a 12/04 (base fev/2002) ) (peça 2: Anexo I, Pauta D.E-155-2002, p.89;
Anexo II; Anexo III; DRGN 044_2016, p. 14));
Flavio Godinho (CPF 666.112.617-53) e Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF 023.994.247- 78,
responsáveis solidários, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., e por delegação de
poderes da empresa, assinaram o Acordo de Participação incluindo na fórmula de reajuste, o índice
PPI (Producer Price Index) não previsto no 2º Termo de Compromisso, conforme minuta aprovada
pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas
D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 –
Pauta 24, o que resultou no aumento de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela
Petrobras à MPX-Termoceará, no valor de R$ 6.462.558,51, no período das medições dos meses 7/02
a 12/04 (base fev/2002) ) (peça 2: anexo I e II, p.1-60).
IV. Matriz de Responsabilização
81. De acordo com os critérios supracitados, segue a descrição das responsabilizações:
a) Geraldo Vieira Baltar (CPF 040.938.607-34), responsável solidário, na qualidade de Gerente
Executivo de Energia da Petrobras, no período de fevereiro/2002 e janeiro/2003.
82. Conduta: após participar da elaboração da minuta do Acordo de Participação Projeto
MPX-Termoceará, assinou a versão final do Acordo de Participação, contendo cláusulas de reajuste
que incluía o índice PPI (Producer Price Index), diversa do 2º Termo de Compromisso, aprovada pela
Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração (C.A.) da Petrobras, nas Pautas D.E155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 –
Pauta 24, o que resultou no aumento do valor de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela
Petrobras à MPX-Termoceará (peça 2: Anexo I, Pauta D.E-155-2002, p.89; Anexo II; Anexo III;
DRGN 044_2016, p. 15);
83. Nexo de causalidade: a celebração do Acordo de Participação com cláusula de reajuste
diversa da aprovada pela Diretoria Executiva (D.E) e pelo Conselho de Administração (C.A) da
Petrobras permitiu que houvesse aumento indevido da Contribuição de Contingência pago pela
Petrobras à MPX-Termoceará, no período de 2002 a 2004, em R$ 6.462.558,51 (base fev/2002).
84. Culpabilidade: considerando ser o representante formalmente designado para representar
os melhores interesses da Petrobras, deveria ter observado as decisões da D.E. e da C.A., assinando o
Acordo de Participação somente se ele estivesse de acordo com essas decisões. Com isso conclui-se
que a conduta do responsável é culpável e há, ainda, a obrigação de reparar o dano. Motivo de se
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propor a citação do Senhor Geraldo Vieira Baltar (CPF 040.938.607-34), com fundamento nos arts.
10, § 1º, 12, incisos I e II, e 16, § 2º, alínea a, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 1º, 202, incisos I e
II, e 209, § 5º, inciso I, do RI/TCU.
b) Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717-72), responsável solidário, no cargo de Gerente
Geral de Energia, Planejamento e Desenvolvimento, entre novembro/2000 a maio/2003.
85. Conduta: após participar da elaboração das minutas, assinou como testemunha o Acordo
de Participação Projeto MPX-Termoceará, rubricou todas as vias contendo cláusulas de reajuste que
incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto no 2º Termo de Compromisso, conforme
havia sido aprovado pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração (C.A.) da
Petrobras, nas Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 1206,
item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24. Foi considerado pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras
como o responsável pelo Projeto Termoceará (peça 2: Anexo I, Pauta D.E-155-2002, p.89; Anexo II;
Anexo III; DRGN 044_2016, p. 14);
Nexo de causalidade: a celebração do Acordo de Participação com cláusula de reajuste diversa
da aprovada pela Diretoria Executiva (D.E) e pelo Conselho de Administração (C.A) da Petrobras
permitiu que houvesse aumento indevido da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à
MPX-Termoceará, no período de 2002 a 2004, em R$ 6.462.558,51 (base fev/2002).
Culpabilidade: considerado o principal responsável pelo Projeto Termoceará, deveria o
responsável ter observado as decisões da D.E. e da C.A., assinando o Acordo de Participação somente
se ele estivesse de acordo com essas decisões. A conduta se agrava pelo fato de o responsável ter
participado da elaboração da minuta submetida e aprovada pela D.E. e pelo C.A. sem o PPI. Com
isso conclui-se que a condutado responsável é culpável e há, ainda, a obrigação de reparar o dano,
motivo de se propor a citação do Senhor Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717-72), com
fundamento nos arts. 10, § 1º, 12, incisos I e II, e 16, § 2º, alínea a, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201,
§ 1º, 202, incisos I e II, e 209, § 5º, inciso I, do RI/TCU;
c) Flavio Godinho (CPF 666.112.617-53) e Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF 023.994.247-78),
responsáveis solidários, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., no período de 2001 a
2005.
Condutas: assinaram na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., e por delegação de
poderes da empresa, o Acordo de Participação incluindo na fórmula de reajuste, o índice PPI
(Producer Price Index) não previsto no 2º Termo de Compromisso, conforme minuta aprovada pela
Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas D.E155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 1206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta
24 (peça 2: anexo I e II, p.1-60).
Nexo de causalidade: a celebração do Acordo de Participação com cláusula de reajuste
diversa da aprovada pela Diretoria Executiva (D.E) e pelo Conselho de Administração da Petrobras
resultou em aumento indevido da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à MPXTermoceará, no período de 2002 a 2004, em R$ 6.462.558,51 (base fev/2002).
Culpabilidade: considerando que foram formalmente designados para representar a
MPX_Termoceará, deveriam ter observados os termos previamente acordados entre as partes, o quais
não continha o PPI na fórmula de cálculo da Contribuição de Contingência. Com isso conclui-se que
as condutas dos responsáveis são culpáveis e há ainda, a obrigação de reparar o dano, motivo de se
propor a citação dos ex-dirigentes da MPX-Termoceará, Sr. Flavio Godinho (CPF 666.112.617-53), e
Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF 023.994.247-78), com fundamento nos arts. 10, § 1º, 12, incisos I
e II, e 16, § 2º, alínea b, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 1º, 202, incisos I e II, e 209, § 5º, inciso
II, e § 6º, inciso I, do RI/TCU.
V. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
86. Em resposta à diligência realizada no Ofício 0772/2018-TCU/SeinfraOperações, a
Petrobras encaminhou rol de funcionários e ex-funcionários que tiveram participação no projeto
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Termoceará e que foram convocados pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras (CIA) a
prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados pela comissão instituída pela DRGN 044/2016
87. Esclareceram que medidas administrativas foram tomadas em relação àqueles responsáveis
que permaneceram na ativa. Quanto àqueles que não se encontravam mais em efetivo trabalho, foram
solicitadas ações legais, por meio do Jurídico da Petrobras, para que “fossem implementadas as
medidas cabíveis”. Porém, não foram localizados procedimentos de apuração de responsabilidades
relacionados aos fatos objeto da CIA e/ou relacionados à Termoceará ou MPX.
88. O Comitê de Correição da Petrobras, em 8/11/2016, definiu que “após apresentação da não
conformidade apontada no relatório, o Diretor Celestino definiu e o Comitê corroborou pela
advertência por escrito”. Essas medidas foram confirmadas em resposta à Diligência realizada pelo
Ofício 0772/2018/SeinfraOperações. Não se confirmando qualquer ação de ressarcimento movida
pela Petrobras aos supostos responsáveis pelos prejuízos causados à estatal.
VI. CONCLUSÃO
89. Esta instrução teve por objetivo identificar os responsáveis e quantificar o débito pelos fatos
trazidos pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras, constituída com o objetivo de auditar
possíveis irregularidades na submissão à Diretoria Executiva dos documentos contratuais para a
participação da Petrobras no consórcio da usina termoelétrica Termoceará, em cumprimento ao item
9.13 do Acórdão 678/2018-Plenário, TC 018.402/2014 3.
90. Confirmou-se a ocorrência de prejuízos causados ao caixa da Petrobras em decorrência da
inclusão, no Acordo de Participação assinado, do índice de variação de preços de bens acabados do
mercado norte americano (Producer Price Index) na fórmula de cálculo do índice de reajuste da
Contribuição de Contingência devida pela Petrobras à MPX-Termoceará. A irregularidade se
configura pelo fato de o referido índice não ter constado da fórmula que resultou da negociação entre
as partes e que foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da
Petrobras.
91. O valor total do débito foi calculado em R$ 6.462.558,51 (seis milhões, quatrocentos e
sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) a preços iniciais
que, atualizado monetariamente a partir das datas que ocorreram os débitos (2002-2004), representa
o montante de R$ 26.043.611,92 (vinte e seis milhões, quarenta e três mil, seiscentos e onze reais e
noventa e dois centavos), na data de 11/3/2019. A memória de cálculo encontra-se à peça 16.
92. Quanto à responsabilização, devem responder solidariamente os gestores da Petrobras e
sócios da MPX-Termoceará, que elaboraram e assinaram o documento final - Acordo de
Participação, incluindo o índice PPI (Producer Price Index) não aprovado pela Diretoria Executiva
(D.E.) e pelo Conselho de Administração (C.A.) da Petrobras, o que permitiu a MPX-Termoceará
superfaturar as Contribuições de Contingências pagas pela Petrobras.
93. Nestes termos, conforme se encontram assinados o Acordo de Participação entre a
Petrobras e a MPX-Termoceará Ltda., propõe-se responsabilizar solidariamente os agentes da
Petrobras e sócios da MPX-Termoceará Ltda., por suas condutas danosas aos cofres da Petrobras,
em valores superfaturados com reajustes e atualizados pelo “Sistema Débito” do TCU, até fevereiro
de 2019, no montante de R$ 26.043.611,92 (vinte e seis milhões quarenta e três mil, seiscentos e onze
reais e noventa e dois centavos).
94. Por fim, propõe-se a citar os responsáveis solidários no débito, para que recolham aos
cofres da Petrobras, as quantias indicadas, atualizadas monetariamente até o efetivo recolhimento.
VII. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
95. Ante todo o exposto, propõe-se encaminhar os autos à consideração superior, alvitrando o
envio ao gabinete do Exmo. Ministro Relator com as seguintes propostas:
96.1 Realizar, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202,
incisos I e II e § 1º, do Regimento Interno do TCU, a citação solidária dos responsáveis abaixo
listados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres
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da Petróleo Brasileiro – Petrobras S.A, a quantia a seguir especificada, abatendo-se, na
oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor:
a) Responsável: Geraldo Vieira Baltar (CPF 040.938.607 34), na qualidade de Gerente
Executivo de Energia da Petrobras, por assinar o Acordo de Participação contendo cláusulas de
reajuste da Contribuição de Contingência que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não
previsto no 2º Termo de Compromisso conforme aprovado pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo
Conselho de Administração (C.A.) da Petrobras nas Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP
Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24, resultando em aumento
indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à MPX-Termoceará, no
valor de R$ 6.462.558,51 (base fev/2002);
b) Responsável: Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717 72), responsável solidário, no cargo
de Gerente Geral de Energia, Planejamento e Desenvolvimento, após participar da elaboração da
minuta do 2º Termo de Compromisso e submetê-la à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho
de Administração da Petrobras, assinou como testemunha a versão final do Acordo de Participação,
rubricou todas as vias, contendo fórmula de reajuste da Contribuição de Contingência que incluía o
índice PPI (Producer Price Index), não previsto no 2º Termo de Compromisso conforme aprovado
pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas
D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 –
Pauta 24, resultando em aumento indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela
Petrobras à MPX-Termoceará no valor de R$ 6.462.558,51 (base fev/2002);
c) Responsáveis: Flavio Godinho (CPF 666.112.617 53) e Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF
023.994.247-78), responsáveis solidários, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., e por
delegação de poderes da empresa, assinaram o Acordo de Participação contendo na fórmula de
reajuste da Contribuição de Contingência, o índice PPI (Producer Price Index), não previsto no 2º
Termo de Compromisso, conforme acordado entre as partes de acordo com o aprovado pela Diretoria
Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas D.E-155-2002 e
C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24,
resultando em aumento indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à
MPX-Termoceará, no valor de R$ 6.462.558,51 (base fev/2002).
d) informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora
apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RITCU;”
9. O corpo diretivo da unidade técnica aquiesceu ao aludido encaminhamento.
10. Ao analisar o processo, verifiquei que a SeinfraOperações somente havia quantificado o dano
referente à irregularidade na cláusula de reajustamento da tarifa de alocação de capacidade (U$ 19,63),
tendo olvidado o cálculo do prejuízo da tarifa de alocação variável de O&M (U$ 4,00).
11. Sendo assim, considerando que a irregularidade ocorreu na fórmula de reajustes de ambas as
tarifas, determinei o retorno dos autos à unidade técnica para que ela saneasse o processo.
12. Na sequência, a SeinfraOperações elaborou a seguinte instrução, transcrita parcialmente a
seguir com os ajustes de forma pertinentes:
“4. Para obter os novos valores superfaturados expurgou-se o índice PPI da fórmula de
reajustes e aplicou-se os efeitos da Lei 10.865/04, art. 21, que passou a vigorar no decorrer do
contrato, não avaliados na instrução anterior, que majorou o PIS/CONFIS e outros tributos, elevando
a contribuição de contingência da MPX, conforme demonstrado pela Petrobras, a partir da medição
de agosto/2004.
5. Os parâmetros da fórmula de cálculo dos reajustes encontram-se definidos pelo 2º Termo de
Compromisso (peça 2, Anexo I, item não digitalizavel, p. 89-91), e os valores das alocações foram
ratificados pelo Voto condutor ao Acórdão 678/2018-TCU-Plenário, que reconheceu para a Alocação
de Capacidade da MPX, em R$ 47,53/kW,mês, a partir da conversão de U$ 19,63/kW.mês (R$ 19,63 x
U$ 2,4214) (peça 2, Anexo II, item não digitalizavel, p. 58).
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6. Quanto ao valor da Alocação de Capacidade Variável de O&M da MP, o valor fixado no 2º
Termo de Compromisso foi de U$ 4,00/kW.mês. O valor convertido para reais passou a ser de R$
9,69/kW.mês, na data-base de 5/2/2002, pela taxa de conversão de U$ 1,00 dólar venda corresponder
a R$ 2,4214 reais (peça 2, Anexo II, item não digitalizavel, p. 60).
7. A fórmula a ser aplicada para reajustamento, sem a incidência do índice Producer Price
Index-PPI, foi pactuada no 2º Termo de Compromisso (peça 2, Anexo I, Pauta D.E 155-2002, p. 8991):
(...)
8. Além das diferenças a serem calculados pelos fatores de reajustes, a Petrobras mensurou e
pagou pelo impacto no aumento da contribuição de contingência provocada pela Lei 10.865/04,
artigo 21, que alterou a alíquota do PIS/COFINS e outros tributos em percentual estimado em
0,5776% sobre o valor da alocação de capacidade da MPX, a partir da medição de agosto/04.
9. De acordo com o item 5.02 da Cláusula V do Acordo de Participação, a MPX tinha o direito
a receber os valoras referentes a cinco alocações (peça 2, item não digitalizavel. Anexo II, p. 24-25):
a) Alocação de Capacidade da MPX;
b) Alocação Variável de O&M da MPX;
c) Alocação Fixa de Combustível da MPX;
d) Alocação Variável de Combustível da MPX; e
e) Alocação de Mercado da MPX.
10. Os Anexos 5.02(a) e 5.02(b) apresentam as fórmulas de reajuste anual da Alocação de
Capacidade da MPX e da Alocação Variável de O&M da MPX, ambas contendo o Producer Price
Index – PPI. As demais alocações não são corrigidas por fórmulas compostas pelo PPI (peça 2, item
não digitalizavel. Anexo II, p. 58-61).
11. Os dados contratuais e das medições que subsidiaram os cálculos foram disponibilizados
pela Petrobras, em mídia digital (peça 2), onde se encontram discriminadas cada parcela das
alocações da MPX, conforme item 5.02 do Acordo de Participação, a saber:
‘a) Alocação de Capacidade da MPX (item “i”, da figura 1, ou coluna “c” da Planilha de
Cálculo de Superfaturamento, peça 26), é obtido do produto do valor da Alocação de Capacidade da
MPX, fixada em contrato no valor R$ 47,53, por KW.mês (coluna “b” da peça 26), multiplicada pela
Capacidade contratada de 220 MW mensais (coluna “a” da peça 26);
b) Alocação de Variável e Operação e Manutenção (O&M), foi fixada em contrato no valor R$
9,69, por MWh de Produção Elétrica Líquida Despachada. O valor mensal desembolsado pela
Petrobras consta nas medições (item iv, figura 1). Para cálculo do superfaturamento corresponde à
coluna “g”’ (peça 26);
12. Outros itens que compõem as alocações da MPX, não empregados diretamente nos cálculos
de superfaturamento, mas com reflexo na parcela da variável O&M são:
‘c) Alocação Fixa de Combustível da MPX. Foi estabelecido contratualmente que a MPX teria o
direito de receber da Receita Bruta e/ou da Contribuição de Contingência da Petrobras, conforme o
caso, o valor equivalente à soma do Ship or Pay de Gás e do Take or Pay de Gás devido pela MPX,
conforme os termos de fornecimento de Gás, acrescidos de todos e quaisquer tributos associados ao
mesmo, incluindo qualquer montante de ICMS aplicado ou cobrado sobre a alocação fixa de
combustível.’
13. O presente item impactou o valor da Alocação de Capacidade da MPX, com a entrada em
vigor da Lei 10.865/04, no artigo 21, nas alíquotas do PIS/Cofins e outros, no percentual estimado de
0,5776% sobre o valor da alocação de capacidade. As alterações dessas alíquotas foram lançadas nas
planilhas de recálculos pela variação percentual calculada pela própria Petrobras, a partir da
medição de agosto/04.
‘d) Alocação de Mercado da MPX. O contrato estabeleceu que a MPX teria o direito de receber
a Alocação de Mercado da MPX.’
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14. Na figura 1 abaixo, destacam-se apenas os itens (i) e (iv) das medições, por conterem dados
indispensáveis para cálculo do superfaturamento para os itens: Alocação de Capacidade da MPX e a
Alocação da Variável de Operação Manutenção (O&M) da MPX. As medições completas se
encontram na peça 2, Anexo XI (itens não digitalizáveis).
Figura 1. Itens das medições correspondentes à (iv) Alocação Variável O&M da MPX e (i)
Alocação de Capacidade da MPX (demais valores ocultados para proteger eventual sigilo)

132
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

15. Como exemplo de como foram realizados os cálculos apresentados na planilha (peça 26),
tomando-se a medição mensal de set/2003 apresentada acima, obtém-se os valores da Alocação de
Capacidade da MPX (i) e a Alocação da Capacidade Variável de O&M da MPX (iv), onde se
encontram os valores medidos e pagos, corrigidos pela fórmula com o índice PPI incluso.
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16. Esses mesmos valores foram importados para a tabela auxiliar em formato Excel (peça 26,
item não digitalizavel), onde a coluna (c) corresponde ao valor da Alocação de Capacidade da MPX
pago, e a coluna (g) corresponde à Alocação Variável O&M pago (corrigido com PPI).
17. A partir dos dados das medições e dos índices de reajustes calculados sem o PPI, foi
possível determinar as diferenças entre o pago e o devido, tanto para a Alocação de Capacidade da
MPX – coluna (f) e pela Alocação Variável de O&M da MPX – coluna (i).
18. No exemplo da medição de setembro/2003, a diferença entre o pago e o devido para a
Alocação de Capacidade da MPX foi obtido mediante os seguintes passos:
• Alocação de Capacidade da MPX paga no mês de set/2003: 220 x 1.000 x 67,0867 = R$
14.759.065,92 (valor medido e pago pela Petrobras incluído o PPI na fórmula de reajuste (item (i) da
medição, ou coluna (c) da planilha em Excel);
• Valor que a Petrobras deveria ter pago para a MPX (sem o PPI na fórmula de reajuste): 220 x
1.000 x 67,9578) = R$ 14.950.716,00 (coluna (e) da planilha em Excel).
• A diferença paga a menor pela Petrobras no mês de set/2003 foi de R$ 191.650,08.
19. O mesmo percentual de variação de reajuste para cada medição da Alocação de Capacidade
da MPX foi aplicado para obter o valor da Alocação de Variável O&M da MPX [(h) = (g) x (e)/(c))].
20. No quadro 1, a seguir, são apresentados os resultados dos cálculos realizados para as
medições de 1 a 30:
Quadro 1. Demonstrativo do superfaturamento da Alocação de Capacidade da MPX e da
Alocação Variável de O&M da MPX.
Valor pago a maior
Valores pagos a maior
pela
Alocação Total
do
pela
Alocação
de
Medição Mês/Ano
Variável de O&M superfaturamento
Capacidade da MPX
da MPX
(a + b)
(a)
(b)
1
jul/02
0,00
0,00
0,00
2
ago/02
0,00
0,00
0,00
3
set/02
0,00
0,00
0,00
4
out/02
0,00
0,00
0,00
5
nov/02
0,00
0,00
0,00
6
dez/02
0,00
0,00
0,00
7
jan/03
0,00
0,00
0,00
8
fev/03
-164.328,53
-3.235,99
-167.564,52
9
mar/03
-191.648,36
0,00
-191.648,36
10
abr/03
-191.650,08
0,00
-191.650,08
11
mai/03
-191.650,08
0,00
-191.650,08
12
jun/03
-191.650,08
0,00
-191.650,08
13
jul/03
-191.650,08
-3.326,61
-194.976,68
14
ago/03
-191.650,08
0,00
-191.650,08
15
set/03
-191.650,08
-20.009,31
-211.659,39
16
out/03
-191.650,08
-3.462,36
-195.112,43
17
nov/03
-191.650,08
-1.817,41
-193.467,48
18
dez/03
-191.650,08
-6.562,63
-198.212,70
19
jan/04
-191.650,08
-24,82
-191.674,90
20
fev/04
49.864,90
485,82
50.350,71
21
mar/04
1.384.937,12
2.421,93
1.387.359,05
22
abr/04
784.740,00
0,00
784.740,00
23
mai/04
784.740,00
7.747,36
792.487,35
24
jun/04
784.740,00
10.404,50
795.144,50
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Valor pago a maior
Valores pagos a maior
pela
Alocação Total
do
pela
Alocação
de
Medição Mês/Ano
Variável de O&M superfaturamento
Capacidade da MPX
da MPX
(a + b)
(a)
(b)
25
jul/04
784.740,00
7.418,92
792.158,91
26
ago/04
789.272,00
13.588,18
802.860,18
27
set/04
789.272,00
15.944,33
805.216,33
28
out/04
789.272,00
11.568,12
800.840,12
29
nov/04
789.272,00
22.471,35
811.743,35
30
dez/04
789.272,00
789.272,00
Total R$
6.247.644,33
53.611,41
6.301.255,73
Fonte: elaboração própria
21. O total do superfaturamento calculado na Alocação de Capacidade da MPX e na Alocação
Variável O&M da MPX foi de R$ 6.301.255,73. O valor corrigido mês a mês até o dia 23/8/2019 pelo
Sistema Débito do Tribunal perfaz R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros).
22. Ante todo o exposto, como decorrência da quantificação do débito decorrente da inclusão da
parcela de PPI na fórmula de reajuste da Alocação de Capacidade da MPX e da Alocação Variável
de O&M da MPX, propõe-se encaminhar os autos à consideração superior, alvitrando o envio ao
gabinete do Exmo. Ministro Relator com as seguintes propostas:
23. Realizar, nos termos dos arts. 11 e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202,
incisos I e II e § 1º, do Regimento Interno do TCU, a citação solidária dos responsáveis abaixo
listados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres
da Petróleo Brasileiro – Petrobras S.A, a quantia a seguir especificada, abatendo-se, na
oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor:
a) Responsável: Geraldo Vieira Baltar (CPF 040.938.607 34), na qualidade de Gerente
Executivo de Energia da Petrobras, por assinar o Acordo de Participação contendo cláusulas de
reajuste da Contribuição de Contingência que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não
previsto no 2º Termo de Compromisso conforme aprovado pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo
Conselho de Administração (C.A.) da Petrobras nas Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP
Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24, resultando em aumento
indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à MPX-Termoceará, no
valor de R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros), corrigidos até 23/8/2019;
b) Responsável: Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717 72), por, no cargo de Gerente Geral
de Energia, Planejamento e Desenvolvimento, após participar da elaboração da minuta do 2º Termo
de Compromisso e submetê-la à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração
da Petrobras, assinar como testemunha a versão final do Acordo de Participação, rubricar todas as
vias, contendo fórmula de reajuste da Contribuição de Contingência que incluía o índice PPI
(Producer Price Index), não previsto no 2º Termo de Compromisso conforme aprovado pela Diretoria
Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas D.E-155-2002 e
C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24,
resultando em aumento indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à
MPX-Termoceará no valor de R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros), corrigidos até
23/8/2019;
c) Responsáveis: Flavio Godinho (CPF 666.112.617 53) e Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF
023.994.247-78), responsáveis solidários, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., e por
delegação de poderes da empresa, por assinarem o Acordo de Participação contendo na fórmula de
reajuste da Contribuição de Contingência, o índice PPI (Producer Price Index), não previsto no 2º
Termo de Compromisso, conforme acordado entre as partes de acordo com o aprovado pela Diretoria
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Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas D.E-155-2002 e
C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24,
resultando em aumento indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à
MPX-Termoceará, no valor de R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros), corrigidos até
23/8/2019).
d) informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora
apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RITCU;”
13. O corpo diretivo da SeinfraOperações aquiesceu ao aludido encaminhamento.
É o relatório.

VOTO
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.13 do Acórdão
678/2018-Plenário, em razão de fatos trazidos pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras (CIA),
no Relatório DRGN 044/2016, dando conta de possíveis irregularidades na fórmula de reajuste para as
tarifas de “alocação de capacidade e de alocação variável de O&M”, previstas no acordo de
participação no Consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará.
2. A aludida deliberação foi adotada no TC 018.402/2014-3, que tratava de tomada de contas
especial autuada, originalmente, para apurar suposto prejuízo no valor da mencionada tarifa de
alocação de capacidade.
3. Posteriormente, houve alteração do escopo da referida tomada de contas especial, que passou a
analisar a suposta irregularidade na definição do termo a quo do reajuste das tarifas de alocação de
capacidade.
4. Quando o referido processo se encontrava em via de ser julgado, a companhia juntou
documentação sigilosa dando conta dos resultados de comissão de investigação constituída com o
objetivo de averiguar, investigar e auditar possíveis irregularidades na conclusão do aludido acordo.
5. Em resumo, a equipe designada pela empresa estatal apurou a existência de divergência entre
a minuta do acordo de participação, aprovada pela Diretoria Executiva e o Conselho de Administração,
e o acordo assinado, especificamente na fórmula de reajustamento das tarifas de alocação de
capacidade.
6. Na ocasião, o Tribunal constatou que as ocorrências narradas não guardavam conexão com a
causa jurídica daquele feito, que dizia respeito, como visto, a possível dano na definição da data-base
para o reajuste contratual.
7. Por essa razão, o TCU determinou a constituição de processo específico de tomada de contas
especial para que fossem examinados os fatos trazidos pela Comissão Interna de Apuração da
Petrobras, quantificado o prejuízo, identificados os responsáveis e adotadas as medidas processuais
cabíveis, conforme o Acórdão 678/2018-Plenário.
8. Nesse contexto, a SeinfraOperações analisou as informações aportadas aos autos e confirmou,
em juízo preliminar, a ocorrência de prejuízos decorrentes da inclusão do índice de variação de preços
de bens acabados do mercado norte americano (Producer Price Index) na fórmula de cálculo do
reajuste das tarifas de alocação de capacidade e de alocação variável de O&M.
9. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) é a medida oficial de preços ao produtor nos Estados
Unidos. Segundo informações extraídas do site wikipedia, em tradução livre, ele mede as mudanças
médias nos preços praticados pelos produtores domésticos, tendo sido denominado, até 1978, como
Índice de Preços por Atacado, ou WPI.
10. Conforme os documentos juntados ao processo, o referido índice não constou da fórmula que
resultou da negociação entre as partes e que foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração da Petrobras, tendo sido injustificadamente incluído no termo contratual efetivamente
assinado.
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11. Nesse contexto, a unidade técnica calculou o superfaturamento decorrente da alteração na
fórmula de reajuste das tarifas de alocação de capacidade da MPX e de alocação variável O&M da
MPX, o qual remontou a R$ 6.301.255,73, em valores históricos, distribuídos nas respectivas datas de
pagamento. Essa quantia foi paga indevidamente pela Petrobras à MPX-Termoceará Ltda., pessoa
jurídica privada integrante do consórcio para a construção, operação e manutenção da usina
termelétrica Termoceará.
12. Sendo assim, alvitrou que fossem citados os Srs. Geraldo Vieira Baltar, então Gerente
Executivo de Energia da Petrobras, Rafael Mauro Comino, então Gerente Geral de Energia,
Planejamento e Desenvolvimento da companhia, Flavio Godinho e Paulo Carvalho de Gouvêa, sócios
da MPX-Termoceará Ltda., para que apresentassem alegações de defesa sobre os fatos indicados a
seguir e/ou recolhessem aos cofres da Petrobras o valor de R$ 6.301.255,73, a preços iniciais,
acrescidos dos consectários legais a partir das datas dos pagamentos:
“a) Responsável: Geraldo Vieira Baltar (CPF 040.938.607 34), na qualidade de Gerente
Executivo de Energia da Petrobras, por assinar o Acordo de Participação contendo cláusulas de
reajuste da Contribuição de Contingência que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não
previsto no 2º Termo de Compromisso conforme aprovado pela Diretoria Executiva (D.E.) e pelo
Conselho de Administração (C.A.) da Petrobras nas Pautas D.E-155-2002 e C.A. 24-2002 – DIP
Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24, resultando em aumento
indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à MPX-Termoceará, no
valor de R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros), corrigidos até 23/8/2019;
b) Responsável: Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717 72), por, no cargo de Gerente Geral
de Energia, Planejamento e Desenvolvimento, após participar da elaboração da minuta do 2º Termo
de Compromisso e submetê-la à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração
da Petrobras, assinar como testemunha a versão final do Acordo de Participação, rubricar todas as
vias, contendo fórmula de reajuste da Contribuição de Contingência que incluía o índice PPI
(Producer Price Index), não previsto no 2º Termo de Compromisso conforme aprovado pela Diretoria
Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas D.E-155-2002 e
C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24,
resultando em aumento indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à
MPX-Termoceará no valor de R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros), corrigidos até
23/8/2019;
c) Responsáveis: Flavio Godinho (CPF 666.112.617 53) e Paulo Carvalho de Gouvêa (CPF
023.994.247-78), responsáveis solidários, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., e por
delegação de poderes da empresa, por assinarem o Acordo de Participação contendo na fórmula de
reajuste da Contribuição de Contingência, o índice PPI (Producer Price Index), não previsto no 2º
Termo de Compromisso, conforme acordado entre as partes de acordo com o aprovado pela Diretoria
Executiva (D.E.) e pelo Conselho de Administração da Petrobras (C.A.), nas Pautas D.E-155-2002 e
C.A. 24-2002 – DIP Energia 27-2002, registro Ata CA 12206, item 9, de 15/3/2002 – Pauta 24,
resultando em aumento indevido de reajuste da Contribuição de Contingência pago pela Petrobras à
MPX-Termoceará, no valor de R$ 15.309.840,07 (R$ 26.337.485,21 com juros), corrigidos até
23/8/2019).”
13. O corpo diretivo da SeinfraOperações aquiesceu ao aludido encaminhamento.
14. Feito esse necessário resumo, passo a decidir.
15. Com relação à materialidade dos fatos e à quantificação do prejuízo, não há reparos à
conclusão da unidade técnica, que usou os documentos trazidos pela Comissão Interna de Investigação
e atestou, com precisão, a inconformidade na fórmula de reajuste das tarifas de alocação de capacidade
e de alocação variável O&M prevista no contrato assinado, além de suas consequências econômicas, a
saber a ocorrência de vários pagamentos a maior à MPX Termoceará Ltda., empresa privada signatária
do acordo de participação.
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16. Quanto à responsabilização, observo, a partir da leitura do relatório da mencionada comissão,
que os Srs. Rafael Mauro Comino, então Gerente Geral de Energia, Planejamento e Desenvolvimento,
e Geraldo Vieira Baltar, então Gerente Executivo de Energia, participaram da elaboração da minuta do
acordo de participação e assinaram toda a documentação que foi submetida à apreciação da Diretoria
Executiva e do Conselho de Administração, para fins de autorização da assinatura do contrato
definitivo.
17. Conforme o depoimento prestado pelo Sr. Geraldo Vieira Baltar à referida comissão:
“(...) o gerente geral Rafael Mauro Comino oficialmente foi o responsável por verificar e
preparar o documento autorizado pela D.E e pelo C.A da Petrobras, rubricar antes do envio para a
MPX-Termoceará, receber o documento assinado pelos representantes dessa empresa e, submeter
para assinatura na Petrobras.
(...)
Informou que o Sr. Rafael Comino era responsável por identificar qualquer não conformidade
no contrato a ser assinado entre as partes.”
18. Sendo assim, julgo haver indícios suficientes da participação e da atuação culposa do Sr.
Rafael Mauro Comino na consumação da irregularidade, sendo adequada a sua citação. Contudo, cabe
promover alguns ajustes na redação da conduta impugnada, a ser detalhada a seguir.
19. Com relação ao Sr. Geraldo Vieira Baltar, embora ele tenha atribuído a irregularidade ao Sr.
Rafael Mauro Comino, como visto, entendo, em juízo preliminar, que ele também tinha condições
fáticas de perceber a desconformidade da fórmula de cálculo do reajuste do contrato definitivo, uma
vez que também participou da elaboração das minutas e dos documentos enviados à Diretoria
Executiva e ao Conselho de Administração para aprovação.
20. Ademais, não se pode olvidar que ele, como representante da Petrobras na conclusão do
negócio jurídico, tinha o dever de conferir o instrumento submetido à sua assinatura, dadas as
consequências que a conclusão de qualquer contrato gera.
21. Sendo assim, compreendo que os aludidos agentes devem ser citados para que apresentem
alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Petróleo Brasileiro – Petrobras S.A, as quantias a
seguir especificadas em virtude das ocorrências listadas adiante:
a) Geraldo Vieira Baltar: na qualidade de Gerente Executivo de Energia da Petrobras, por
participar da elaboração da minuta e dos documentos preparatórios do acordo de participação da
companhia no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará
(DIP 27/2002), posteriormente submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração da Petrobras e, na sequência, assinar o acordo de participação propriamente dito,
contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e de alocação variável de O&M
que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na minuta do acordo aprovada pela
Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, resultando em pagamento a
maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores e datas especificadas a
seguir;
b) Rafael Mauro Comino: na qualidade de Gerente Geral de Energia, Planejamento e
Desenvolvimento, por participar da elaboração da minuta e dos documentos preparatórios do acordo de
participação da companhia no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica
Termoceará (DIP 27/2002), posteriormente submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração da Petrobras e, na sequência, assinar como testemunha o acordo de
participação propriamente dito, contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e
de alocação variável de O&M que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na
minuta do acordo aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras,
resultando em pagamento a maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores
e datas especificadas a seguir;
c) Valor do Débito:
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Data
28/02/2003
31/03/2003
30/04/2003
31/05/2003
30/06/2003
31/07/2003
31/08/2003
30/09/2003
31/10/2003
30/11/2003
31/12/2003
31/01/2004
29/02/2004
31/03/2004
30/04/2004
31/05/2004
30/06/2004
31/07/2004
31/08/2004
30/09/2004
31/10/2004
30/11/2004
31/12/2004

Valor
167.564,51
191.648,36
191.650,08
191.650,08
191.650,08
194.976,68
191.650,08
211.659,38
195.112,43
193.467,48
198.212,70
191.674,90
50.350,71
1.387.359,05
784.740,00
792.487,35
795.144,50
792.158,91
802.860,18
805.216,33
800.840,11
811.743,35
789.272,00

Créd/Déb
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

22. No que se refere aos Srs. Flavio Godinho e Paulo Carvalho de Gouvêa, sócios da MPXTermoceará Ltda. que assinaram o acordo de participação contendo a cláusula de reajuste impugnada,
verifico que a proposta da unidade técnica está alinhada com a jurisprudência do TCU, que admite a
responsabilização direta, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, de sócios de
empresa que participarem ativamente de irregularidade da qual resultou prejuízo ao erário.
23. A propósito do assunto, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do Acórdão
2.193/2017-Plenário, de minha lavra:
“61. (...) No entanto, enfatizo que a responsabilização desses agentes também pode se dar de
forma direta, derivada da aplicação do texto constitucional, em particular no disposto no art. 70,
parágrafo único, e no inciso II do art. 71, que não faz qualquer distinção entre agentes públicos ou
particulares para fins de recomposição do débito, bastando que qualquer um deles tenha dado causa à
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Assim, a jurisdição do TCU pode alcançar terceiros
que hajam concorrido para o cometimento de dano aos cofres públicos, sejam agentes públicos ou
privados, conforme se extrai de tais dispositivos da Lei Maior.
62. A interpretação dos arts. 70, parágrafo único, 71, incisos II, VIII, deixa evidente o poderdever de o Tribunal de Contas da União julgar, não só as contas dos administradores, mas de
qualquer pessoa física ou jurídica que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público.
63. Tenho adotado essa linha de posicionamento em diversos julgados recentes, que apreciaram
casos de irregularidades descortinadas pela Operação Lava Jato. Cito os Acórdãos 1.837/2017,
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2.109/2016, 2.428/2016, 1.083/2017 e 1.601/2017, todos do Plenário, em que o Tribunal adotou o
mesmo procedimento.”
24. Sem adentrar nos aspectos subjetivos da conduta dos aludidos responsáveis, que atuaram em
nome da sociedade empresária MPX-Termoceará Ltda., o fato é que eles concluíram contrato contendo
cláusula diversa da minuta aprovada pelos órgãos internos da Petrobras, a qual se mostrou prejudicial à
companhia. Logo, considerando que os Srs. Flavio Godinho e Paulo Carvalho de Gouvêa participaram
ativamente de ato que resultou em dano ao erário, julgo adequada a sua citação, com fulcro no art. 71,
inciso II, da Constituição.
25. Da mesma forma que os demais responsáveis, cabe tão somente promover alterações na
conduta inquinada e na configuração do débito, de modo que os Srs. Flavio Godinho e Paulo Carvalho
de Gouvêa devem ser citados para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da
Petróleo Brasileiro – Petrobras S.A, as quantias a seguir especificadas em virtude da ocorrência listada
adiante:
a) Ocorrência: na qualidade de sócios da MPX-Termoceará Ltda., por assinarem o acordo
definitivo de participação no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica
Termoceará, contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e de alocação
variável de O&M que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na minuta do acordo
aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, resultando em
pagamento a maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores e datas
especificadas a seguir;
b) Débito: o mesmo especificado na letra “c” do item 21 retro.
26. Poder-se-ia citar, da mesma forma, a MPX-Termoceará Ltda., pessoa jurídica beneficiária
dos pagamentos irregulares. Todavia, considerando que a Petrobras adquiriu o controle da referida
empresa, que passou a denominar Termoceará Ltda. (04.605.162/0001-04); e considerando que,
posteriormente, a aludida sociedade foi baixada e sucedida pela própria Petrobras, conforme consulta
do extrato daquela empresa no Sistema da Receita Federal; a situação atual implica a identidade
recíproca entre credor e devedor da dívida e, por consequência, a extinção da obrigação da MPXTermoceará Ltda. perante a Petrobras, conforme o art. 368 do Código Civil.
27. Logo, cabe apenas citar as pessoas físicas que deram causa ao prejuízo ao erário, nos termos
mencionados nos itens anteriores.
28. Diante de todo o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto ao
Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2273/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 011.100/2018-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto IV – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Flavio Godinho (666.112.617-53); Geraldo Vieira Baltar (040.938.607-34);
Paulo Carvalho de Gouvêa (023.994.247-78); Rafael Mauro Comino (299.650.717-72)
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura
(SeinfraOperações).
8. Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ) e outros, representando
Petróleo Brasileiro S.A.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do
subitem 9.13 do Acórdão 678/2018-Plenário, em razão de fatos trazidos pela Comissão Interna de
Apuração da Petrobras (CIA), no Relatório DRGN 044/2016, dando conta de possíveis irregularidades
na fórmula de reajuste para as tarifas de “alocação de capacidade e de alocação variável de O&M”,
previstas no acordo de participação no Consórcio para construção, operação e manutenção da usina
termelétrica Termoceará,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
diante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 12, incisos I e II, e 16, § 2º, da Lei 8.443/1992, determinar a
citação solidária dos responsáveis listados adiante para que, no prazo de até 15 (quinze) dias,
apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. as quantias
abaixo indicadas, atualizadas monetariamente, a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento,
abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, na forma da legislação em
vigor, em virtude do superfaturamento verificado no pagamento de reajuste do acordo de participação
no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará:
9.1.1. Geraldo Vieira Baltar: na qualidade de Gerente Executivo de Energia da Petrobras, por
participar da elaboração da minuta e dos documentos preparatórios do acordo de participação da
companhia no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica Termoceará
(DIP 27/2002), posteriormente submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração da Petrobras e, na sequência, assinar o acordo de participação propriamente dito,
contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e de alocação variável de O&M
que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na minuta do acordo aprovada pela
Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, resultando em pagamento a
maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores e datas especificadas a
seguir;
9.1.2. Rafael Mauro Comino: na qualidade de Gerente Geral de Energia, Planejamento e
Desenvolvimento, por participar da elaboração da minuta e dos documentos preparatórios do acordo de
participação da companhia no consórcio para construção, operação e manutenção da usina termelétrica
Termoceará (DIP 27/2002), posteriormente submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração da Petrobras e, na sequência, assinar como testemunha o acordo de
participação propriamente dito, contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação de capacidade e
de alocação variável de O&M que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não previsto na
minuta do acordo aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras,
resultando em pagamento a maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste, nos valores
e datas especificadas a seguir;
9.1.3. Flavio Godinho e Paulo Carvalho de Gouvêa, na qualidade de sócios da MPX-Termoceará
Ltda., por assinarem o acordo definitivo de participação no consórcio para construção, operação e
manutenção da usina termelétrica Termoceará, contendo cláusulas de reajuste das tarifas de alocação
de capacidade e de alocação variável de O&M que incluía o índice PPI (Producer Price Index), não
previsto na minuta do acordo aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da
Petrobras, resultando em pagamento a maior, pela Petrobras à MPX-Termoceará, a título de reajuste,
nos valores e datas especificadas a seguir:

Data
28/02/2003
31/03/2003
30/04/2003
31/05/2003

Valor
167.564,51
191.648,36
191.650,08
191.650,08

Créd/Déb
C
C
C
C
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30/06/2003
31/07/2003
31/08/2003
30/09/2003
31/10/2003
30/11/2003
31/12/2003
31/01/2004
29/02/2004
31/03/2004
30/04/2004
31/05/2004
30/06/2004
31/07/2004
31/08/2004
30/09/2004
31/10/2004
30/11/2004
31/12/2004

191.650,08
194.976,68
191.650,08
211.659,38
195.112,43
193.467,48
198.212,70
191.674,90
50.350,71
1.387.359,05
784.740,00
792.487,35
795.144,50
792.158,91
802.860,18
805.216,33
800.840,11
811.743,35
789.272,00

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

9.2.determinar à unidade técnica que inclua nos ofícios de citação as seguintes informações:
9.2.1.caso o responsável não demonstre a ocorrência de boa-fé, o débito ora apurado será
acrescido de juros de mora e o Tribunal proferirá, desde logo, o julgamento das contas, nos termos dos
§§ 1º e 6º do art. 202 do RITCU; e
9.2.2.o recolhimento do débito atualizado monetariamente não afastará a necessidade de
apresentação de alegações de defesa, pois somente a constatação de existência de boa-fé poderá afastar
a aplicação de multa, a incidência de juros de mora sobre o valor histórico da dívida e a irregularidade
das contas.
9.3.dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2273-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e
Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE IV – Plenário
TC 012.413/2017-8
Natureza: Tomada de Contas Especial.
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Órgão: Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Estado do Amazonas
(SR/DPF/AM).
Responsáveis:
Maria das Graças Malheiros Monteiro (CPF 064.225.272-68), exsuperintendente; Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF 209.988.051-49), ex-Coordenador
Geral Administrativo; Aloizio Paes de Lima (CPF 035.981.794-72); Francisco Pereira da Rocha (CPF
077.323.412-87); Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), ex-chefe do Núcleo de Execução
Orçamentária e Financeira; José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82); José Domingos
Soares (CPF 142.796.144-15), agente de portaria; Milton Francisco Gomes de Oliveira (CPF
004.968.044-72); Movimaq – Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/0001-80); J.
Campos (CNPJ 03.057.108/0001-09); E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10) e M. M. B. de
Freitas (CNPJ 05.253.857/0001-37).
Representação legal:
João Pontes Rocha Filho (OAB/CE 15.087) e outros, representando José Edson Rodrigues de
Souza;
Léo da Silva Alves (OAB/DF 7.621) e outro, representando Maria das Graças Malheiros
Monteiro;
Maria Glades Ribeiro dos Santos (OAB/AM 2.144) e outro, representando Milton Francisco
Gomes de Oliveira.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DO AMAZONAS. PAGAMENTO POR
SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E BENS NÃO ENTREGUES. UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
FRIAS. CITAÇÕES. AUDIÊNCIAS. OITIVA DE TRÊS EMPRESAS. REVELIA DE QUATRO
PESSOAS FÍSICAS E DAS PESSOAS JURÍDICAS. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA.
AVALIAÇÃO DA CONDUTA DE UMA RESPONSÁVEL TRANSFERIDA PARA OUTRO
PROCESSO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. DÉBITO SOLIDÁRIO. MULTAS
INDIVIDUAIS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE TRÊS EMPRESAS.
RELATÓRIO
I – Introdução
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada para apurar as responsabilidades
identificadas no TC 019.760/2008-7, que teve origem em apartado constituído a partir do traslado de
peças do TC 020.680/2006-0, que se refere à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da
Polícia Federal relativo ao exercício de 2005.
2. Cumpre destacar que, no TC 011.154/2005-6, foram apontadas irregularidades cometidas no
âmbito da SR/DPF/AM, apuradas em fiscalização oriunda de representação formulada pelo Ministério
Público Federal, relativa a licitações e contratos, com reflexos nos exercícios de 2001 a 2005. Além
disso, foi noticiada a existência dos inquéritos policiais 748/2005, 128/2007, 129/2007, 130/2007 e
263/2007, cujos resultados também poderiam impactar no julgamento das contas dos responsáveis pela
Superintendência da Polícia Federal referentes aos mencionados exercícios.
3. Essas irregularidades teriam sido praticadas por responsáveis que constavam do rol presente
nas tomadas de contas referentes aos exercícios de 2001 e 2002, que haviam sido julgadas regulares
com ressalva por meio dos Acórdãos 2.216/2003 – 1ª Câmara, Relator Ministro Marcos Bemquerer, e
1.705/2004 – 2ª Câmara, Relator Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, respectivamente.
4. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, por meio de parecer (peça 10, p.
29 a 33, do TC 011.154/2005-6), observou que já havia ocorrido a preclusão temporal para a
interposição de recurso de revisão em relação às contas do exercício de 2001.
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5. Por outro lado, o MPTCU interpôs recurso de revisão no TC 006.994/2003-8, relativo às
contas de 2002, o qual foi julgado por intermédio do Acórdão 639/2017 – Plenário, relatado pelo
Ministro José Múcio Monteiro. Naquela oportunidade, foram julgadas irregulares as contas de diversos
responsáveis, aos quais foi imputado débito e aplicada multa. Adicionalmente, alguns responsáveis
foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e houve a declaração
de inidoneidade de diversas pessoas jurídicas.
6. Com relação ao exercício de 2004, foi formado apartado (TC 020.003/2008-5), o qual foi
apreciado pelo Acórdão 531/2016 – Plenário, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
Naquela oportunidade, foram julgadas irregulares as contas de diversos responsáveis, aos quais foi
imputado débito e aplicada multa. Adicionalmente, alguns responsáveis foram inabilitados para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança e houve a declaração de inidoneidade de
diversas pessoas jurídicas.
7. A formação destes autos foi por mim determinada, por meio de despacho (peça 1), tendo em
vista que, no TC 019.760/2008-7, foram identificadas 40 cadeias de responsabilidade solidária para
efeito de citação de responsáveis, além de seis destinatários de audiências, perfazendo um total de 25
pessoas físicas e 37 empresas, que receberam oitivas.
8. Nesse sentido, determinei a constituição de dez tomadas de contas especiais, no âmbito das
quais serão examinadas as cadeias de responsabilidade acima citadas. Nestes autos, serão analisadas as
cadeias 5, 6, 7, 8 e 9.
9. Este processo foi constituído com as seguintes peças trasladadas do TC 019.760/2008-7:
a) despacho determinando a constituição de apartados (peça 1);
b) instrução preliminar de citação, audiência e oitiva do TC 019.760/2008-7 (peça 2);
c) relatório final do inquérito policial 748/2005 (peças 3 e 4);
d) notas fiscais (peça 5);
e) rol de responsáveis (peça 6);
f) planilhas de débito (peça 7);
g) pronunciamentos da unidade e da subunidade proferidos no TC 019.760/2008-7 (peças 8, 9,
30, 31 e 38);
h) documentação relativa a comunicações (peças 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27,
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 e 56);
i) alegações de defesa, razões de justificativa e respostas de oitiva (peças 12, 19, 22, 23, 24, 25 e
57); e
j) procurações (peças 37, 54, 58 e 59).
10. Cabe esclarecer que estes autos não contém todas as peças próprias de uma tomada de contas
especial. Falta, por exemplo, a análise da CGU.
11. Neste momento, serão analisados diversos pagamentos realizados em virtude da aquisição de
móveis, materiais de escritório, aparelhos de ar condicionado, tintas e equipamentos elétricos, que não
foram entregues, e da contratação de serviços de manutenção em aparelhos elétricos e em motores de
embarcações, que não foram prestados.
12. Após analisar os documentos acostados a estes autos, o auditor destacou que:
a) o Relatório do Inquérito Policial 748/2005 (peças 3 e 4) demonstrou a existência de diversos
pagamentos efetuados para pessoas físicas ou jurídicas por serviços não executados ou mercadorias
não entregues, com o fito de desviar recursos da União. Tais fraudes ocorreram por meio de diversos
esquemas que apresentam modus operandi semelhantes. Em todos eles, estavam presentes o Agente
da Polícia Federal Francisco Canindé Fernandes de Macedo (APF Macedo), então chefe do Setor
Regional Administrativo e gestor financeiro da unidade, e o Agente Administrativo Ivanhoé Martins
Fernandes (ADM Ivanhoé), que era o chefe do Núcleo Orçamentário e Financeiro e substituía o APF
Macedo;
b) diretamente ou com a ajuda de intermediários, esses servidores cooptaram empresas e pessoas
físicas para fornecerem notas fiscais e recibos sem a correspondente prestação de serviços ou venda de
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mercadorias. Além disso, os dois agentes acima mencionados assinaram as dispensas de licitação que
embasaram as despesas relacionadas às notas fiscais frias em comento;
c) tais procedimentos de dispensa foram realizados ao arrepio da legislação, uma vez que a
dispensa e o preço pago não foram justificados nem foi realizada prévia pesquisa de mercado. Aduz-se
que, em todos os casos, o pedido de compra foi assinado pelo ADM Ivanhoé e o deferimento da
dispensa pelo APF Macedo;
d) essas fraudes se estenderam de 2001 a 2005. Nesse último exercício, participaram também os
servidores José Edson Rodrigues de Souza, José Domingos Soares, Aloizio Paes de Lima e Francisco
Pereira da Rocha, que atestaram falsamente, nas notas fiscais e nos recibos, a entrega dos bens ou a
prestação dos serviços contratados;
e) entendeu-se necessário incluir entre os responsáveis os ordenadores de despesa. Apesar de o
Relatório do Inquérito Policial ter afastado a participação dos superintendentes, verifica-se que esse
afastamento se deu na seara criminal, onde o rigor na apuração da responsabilidade é maior, exigindose prova do dolo. Não há como, na área administrativa, afastar a responsabilidade dos dirigentes que
assinaram as ordens bancárias e autorizaram o pagamento das notas fiscais frias, apesar de as despesas
sob comento não obedecerem às exigências legais de dispensa de licitação;
f) de 1º/1 a 22/11/2005, a Superintendente da Polícia Federal no Amazonas e ordenadora de
despesas foi a Delegada Maria das Graças Malheiros Monteiro. Entre os dias 23/11 e 31/12/2005, o
Superintendente foi o Delegado Kercio Silva Pinto. A substituta em todo esse exercício foi a Delegada
Aparecida Gualberto dos Reis (peça 6);
g) no que concerne à reparação do dano, a citação foi direcionada ao Agente da Polícia Federal
Francisco Canindé Fernandes de Macedo, ao Agente Administrativo Ivanhoé Martins Fernandes, aos
servidores responsáveis pelos atestos das notas fiscais frias e aos intermediários que cooptavam as
empresas que forneciam os referidos documentos;
h) considerando que o inquérito policial concluiu que os ordenadores de despesas não
participaram de forma dolosa das fraudes nem obtiveram proveito econômico, entendeu-se cabível
realizar a audiência da Delegada Maria das Graças Malheiros Monteiro. Afinal, é possível aplicar-lhe
multa em decorrência da violação culposa do disposto no art. 62 da Lei 4.320/1964, consistente na
realização de pagamentos sem a regular liquidação das despesas. Ademais, também não houve a
observância dos princípios da economicidade, previsto no art. 70, caput, da Constituição Federal, e da
eficiência, positivado no art. 37, caput, da nossa Lei Maior;
i) as empresas fornecedoras de notas frias e as pessoas físicas emissoras de recibos foram
ouvidas, uma vez que é possível aplicar-lhes a sanção de declaração de inidoneidade para participarem
em licitações na administração pública federal, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei
8.443/1992; e
j) por fim, cabe salientar que as irregularidades sob exame foram praticadas por meio de 14
esquemas. As cadeias de responsabilização 5 a 9, tratadas nestes autos, envolvem os
responsáveis apontados como integrantes do terceiro esquema.
13. Em seguida, o auditor salientou que:
a) conforme consta do Relatório Final do Inquérito Policial 748/2005 (peça 3, p. 28 a 34), o Sr.
Milton Francisco Gomes de Oliveira utilizou notas fiscais e recibos ideologicamente falsos para
receber indevidamente recursos públicos federais destinados à manutenção da SR/DPF/AM, nos
mesmos moldes do que acontecia nos outros esquemas. Ademais, o mencionado responsável indicou o
CPF de algumas pessoas físicas para receberem irregularmente valores provenientes do órgão público
em tela;
b) em depoimentos colhidos pela Polícia Federal, no âmbito do Inquérito 748/2005 (Relatório
Final – peça 3, p. 30 a 33), o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira confessou a prática das fraudes
sob exame. Além disso, os Srs. Jurandir Campos, proprietário da empresa J. Campos, e Eriberto
Gomes Trindade, proprietário da empresa E. Gomes Trindade, confirmaram que não houve a prestação
dos serviços contratados nem a entrega dos produtos adquiridos pela Polícia Federal;
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c) o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira afirmou que celebrou vários contratos para
fornecer mobiliário para a Polícia Federal. A certa altura, os Srs. Francisco Canindé Fernandes de
Macedo e Ivanhoé Martins Fernandes o procuraram dizendo que estava na iminência de ser
desencadeada uma operação e o dinheiro destinado para tal não estava disponibilizado, razão pela qual
necessitavam de uma quantia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para
dar andamento ao procedimento policial. Essa quantia seria ressarcida posteriormente, por meio do
pagamento de uma nota fiscal a ser emitida pela sua empresa;
d) o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira acrescentou que esse procedimento foi repetido ao
longo do tempo, razão pela qual ele pediu que lhe fossem entregues notas fiscais frias emitidas pelas
empresas J. Campos e E. Gomes Trindade, que pertencem a amigos seus. Também utilizou os CPF dos
Srs. Rodrigo Albuquerque Gomes de Oliveira, seu filho, Alexandre César Albuquerque Oliveira, seu
sobrinho, e Alexsandro Aguiar Areb, seu empregado, para receber recursos indevidamente com fulcro
em recibos fraudulentos de prestação de serviços;
e) os repasses para os Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo e Ivanhoé Martins
Fernandes teriam sido feitos sempre em espécie;
f) no inquérito acima citado, também foi apontada a participação da empresa M. M. B. de
Freitas, constituída em nome da esposa do Sr. Eriberto Gomes Trindade; e
g) cumpre destacar que, por meio de diligências realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda
do Amazonas, foi constatado que as inscrições das empresas E. Gomes Trindade e M.M.B. de Freitas
estavam suspensas.
14. O auditor aduziu que foram citados os seguintes responsáveis:
a) Sr. Francisco Canindé Fernandes de Macedo: por ter assinado as autorizações das dispensas
de licitação que embasaram os pagamentos de notas fiscais frias, sem a efetiva aquisição de bens ou
prestação de serviços, e por ter gerenciado o esquema de desvio de recursos públicos por meio do
pagamento dessas notas, beneficiando-se direta e financeiramente;
b) Sr. Ivanhoé Martins Fernandes: por ter assinado os pedidos de pagamento de notas fiscais
frias, sem a efetiva aquisição de bens ou prestação de serviços, e por ter gerenciado o esquema de
desvio de recursos públicos por meio do pagamento dessas notas, beneficiando-se direta e
financeiramente;
c) Srs. Aloizio Paes de Lima, Francisco Pereira da Rocha, José Edson Rodrigues de Souza e
José Domingos Soares: por terem atestado notas fiscais frias, sem a efetiva aquisição de bens ou
prestação de serviços; e
d) Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira: por ter emitido notas fiscais frias, sem a efetiva
entrega de bens ou prestação de serviços, e por ter cooptado mais empresas para participarem das
fraudes em tela.
15. Esses responsáveis integraram as seguintes cadeias de responsabilidade solidária:
5ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
1º/6/2005
7/6/2005
23/6/2005
Total

NF
2.766
1.104
65

OB
900.676
900.714
900.810

UG
200.382
200.382
200.382

Valor (R$)

Empresa emissora da NF

7.960,00
7.970,00
7.920,00
23.850,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

6ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Domingos Soares e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
17/5/2005

2.763

900.612 200.382 6.300,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
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2.764
3/8/2005
15/3/2005
10/2/2005
3/5/2005
15/3/2005
10/2/2005
4/4/2005
21/3/2005
15/3/2005
17/5/2005
10/2/2005
15/3/2005
31/5/2005

2.785
2.755
189
372
192
1.082
472
1.087
1.084
1.100
59
60
64

901.032
900.165
900.096
900.492
900.164
900.110
900.313
900.203
900.165
900.613
900.103
900.171
900.664

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.960,00
7.922,00
8.000,00
7.200,00
7.985,00
7.960,00
7.990,00
7.980,00
7.980,00
7.950,00
7.760,00
3.310,00
7.710,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
J. Campos
J. Campos
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas

Total
104.007,00
7ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Aloizio Paes de Lima e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
14/4/2005
17/5/2005
14/4/2005

194
196
61

900.402 200.382 7.994,00
900.615 200.382 7.950,00
900.404 200.382 7.920,00

J. Campos
J. Campos
M. M. B. de Freitas

Total
23.864,00
8ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
4/7/2005
26/8/2005

2.771
2.789

900.853 200.382 7.820,00
901.174 200.382 7.522,59

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

Total
15.342,59
9ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)

Empresa emissora da NF

22/7/2005
29/9/2005
31/5/2005
22/7/2005
20/5/2005

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

Total

2.777
2.796
374
553
63

900.996
901.314
900.662
900.979
900.627

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.990,00
5.218,07
7.915,00
8.000,00
3.030,00

32.153,07

16. O auditor registrou que foi ouvida em audiência a Sra. Maria das Graças Malheiros
Monteiro, por ter autorizado o pagamento de notas fiscais frias, sem que tivesse havido a respectiva
entrega de bens ou prestação de serviços, em desacordo com os princípios da economicidade (art. 70,
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caput, da Constituição Federal) e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e com o
disposto no art. 62 da Lei 4.320/1964.
17. Também foi promovida a oitiva das empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda.,
J. Campos, E. Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas, que poderão vir a ser punidas com a declaração de
inidoneidade prevista nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do Regimento Interno do TCU, tendo em
vista a emissão de notas fiscais frias, sem que tenha havido a respectiva entrega de bens ou prestação
de serviços, e o recebimento indevido de valores provenientes da SR/DPF/AM.
18. Essas citações, audiências e oitivas foram regularmente realizadas (peças 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 55 e 56).
19. Após analisar as respectivas respostas, o auditor destacou que:
- Quanto às alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francisco Canindé Fernandes de Macedo
a) foi citado por meio do Ofício 800/2013 (peça 10), o qual foi devidamente recebido, conforme
demonstra o AR juntado a estes autos (peça 11), tendo apresentado as alegações de defesa a seguir
sintetizadas (peça 12);
b) ocupa o cargo de Agente da Polícia Federal, tendo ingressado na carreira em 1º/1/1983 e
prestado serviços por mais de duas décadas na Superintendência Regional do Amazonas
(SR/DPF/AM);
c) desempenhou por quase dezoito anos a função comissionada de Chefe da Seção Regional
Administrativa da Polícia Federal no Amazonas, exercendo suas funções com zelo, eficiência e
probidade, consoante demonstram seus registros funcionais;
d) no mês de julho de 2005, em decorrência do recebimento de denúncias apócrifas, foi
instaurado pela Corregedoria Geral da DPF/DG procedimento administrativo com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades que teriam ocorrido em licitações e contratos no âmbito da SR/DPF/AM. O
resultado dessa investigação levou à instauração do PAD 1/2006-SR/DPF/AM, ocorrida em 28/3/2006;
e) nesse PAD, que foi concluído em 20/7/2006, decidiu-se pela sua não culpabilidade direta;
f) a Sindicância 25/2005-SR/DPF/AM concluiu pela não inclusão dos gestores no rol de
responsabilidade primária ou secundária. Naquela oportunidade, ele foi apontado como o responsável
pela repartição cujo comando cabia à Superintendente Maria das Graças Malheiros Monteiro no
exercício de 2005;
g) em 2003, por meio do Memorando 1.141/2003, comunicou a seus superiores a existência de
cartas anônimas, contendo denúncias sobre suposto desvio de recursos públicos. Contudo, tais
denúncias somente foram apuradas em 2005, por intermédio da mencionada Sindicância;
h) era assessorado por profissionais detentores da sua total confiança; e
i) os investigadores foram parciais, pois imputaram responsabilidade ao defendente e excluíram
os gestores. Logo, a condenação em tela foi injusta, uma vez que ele não pode ser responsabilizado por
desvios praticados por outras pessoas;
- Análise das alegações do Sr. Francisco Canindé Fernandes de Macedo
a) o responsável não se manifestou sobre a assinatura das autorizações de dispensas de licitação
que embasaram os pagamentos de notas fiscais frias, sem a efetiva aquisição de bens ou serviços.
Também não se pronunciou sobre o suposto gerenciamento do esquema de desvio de recursos públicos
ora sob exame;
b) sua defesa baseou-se no encaminhamento, em 2003, de um memorando no qual solicitou a
apuração de denúncias anônimas de irregularidades que teriam sido praticadas por ele na condição de
chefe da coordenação administrativa. Acrescentou que nem a Superintendência nem a Direção Geral
da Polícia Federal adotaram as providências cabíveis e que o processo investigatório teve um cunho
corporativista, uma vez que eximiu os superintendentes de qualquer responsabilidade, que foi
imputada ao defendente;
c) no Relatório do Inquérito Policial 748/2005, foram narrados diversos casos de pagamento por
serviços não executados ou mercadorias não entregues. Tais fraudes ocorreram por meio de esquemas
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com modus operandi semelhantes, sempre visando desviar da União destinados à manutenção da
SR/DPF/AM;
d) naquele inquérito, foi apontada a responsabilidade do Agente da Polícia Federal Francisco
Canindé Fernandes de Macedo e do Agente Administrativo Ivanhoé Martins Fernandes, que eram,
respectivamente, o chefe do Setor Regional Administrativo e Gestor Financeiro da Unidade e o chefe
do Núcleo Orçamentário e Financeiro e substituto do primeiro. Esses agentes públicos, diretamente ou
com a ajuda de terceiros, cooptaram empresas e pessoas físicas para fornecerem notas fiscais e recibos
sem a correspondente prestação de serviços ou fornecimento de mercadoria. Para que o esquema
funcionasse, eles assinaram as dispensas de licitação das despesas relacionadas às mencionadas notas
fiscais frias;
e) os procedimentos de dispensa foram realizados de forma irregular. Em todos os casos, os
pedidos de compra foram assinados pelo Agente Administrativo Ivanhoé Martins Fernandes e o
deferimento da dispensa pelo Agente de Polícia Federal Francisco Canindé Fernandes de Macedo. Nas
fraudes apuradas nesta TCE, também houve a participação dos Srs. José Edson Rodrigues de Souza,
Aloizio Paes de Lima, Francisco Pereira da Rocha e José Domingos Soares, os quais atestaram
falsamente o recebimento dos bens e a prestação dos serviços;
f) nesta tomada de contas especial, também está sendo analisada a conduta do Sr. Milton
Francisco Gomes de Oliveira que utilizou notas fiscais ideologicamente falsas para receber
indevidamente recursos da União, além de ter indicado o CPF de algumas pessoas físicas para
participarem das fraudes em tela;
g) em depoimentos colhidos pela Polícia Federal, no âmbito do Inquérito 748/2005 (peça 31, p.
30 a 33), o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira confessou a ocorrência da fraude e os Srs. Jurandir
Campos, proprietário da empresa J. Campos, e Eriberto Gomes Trindade, proprietário da empresa E.
Gomes Trindade, confirmaram que não houve a prestação de serviços ou a entrega de produtos;
h) os mentores do esquema foram identificados no Inquérito Policial anteriormente mencionado,
in verbis:
“Destacam-se como autores principais, mentores, idealizadores e executores do "esquema" o
Agente de Polícia Federal FRANCISCO CANINDÉ FERNANDES DE MACEDO e seu auxiliar e
substituto da chefia do Setor Regional Administrativo e Orçamentário Financeiro, ADM IVANHOÉ
MARTINS FERNANDES, que contava ainda com as participações dos servidores, igualmente
funcionários da SRA e NEOF/SR/DPF/AM, ADMs GRACIETE LIMEIRA RIBEIRO, (...), JOSÉ
EDSON RODRIGUES DE SOUZA (...), e ALINE DO NASCIMENTO SILVA.”
i) constatou-se que serviços e compras foram pagos, porém, não houve a prestação dos serviços
ou o fornecimento dos bens. Para que tais fatos ocorressem, houve o envolvimento da área
administrativa da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, que se encontrava sob
a responsabilidade do Sr. Francisco Canindé Fernandes Macedo. Além do mais, a quantidade de
pagamentos realizados de forma continuada revela que o esquema não tinha qualquer restrição;
j) o memorando citado pelo responsável faz referência às supostas cartas anônimas e à conduta
do Delegado da Polícia Federal Wanderley, que estava investigando a atuação da área administrativa
da superintendência. Nesse documento, foi solicitada a identificação dos denunciantes e a criação de
um grupo de trabalho para apurar eventuais irregularidades que teriam sido praticadas pela Comissão
de Licitações no exercício de 2002;
k) apesar de o responsável ter se colocado à disposição para ser investigado, o exame do
documento em tela revela sua indignação com as cartas anônimas. Além disso, ele pleiteou a apuração
de supostos atos ilícitos que teriam sido cometidos pela comissão de licitação, os quais não tinham
nenhuma relação com as condutas ora sob comento; e
l) considerando que o responsável não apresentou documentos nem alegações aptas para ilidir as
irregularidades cuja prática lhe foi imputada, suas alegações de defesa devem ser rejeitadas;
- Quanto às alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Edson Rodrigues de Souza
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a) foi citado por meio do Ofício 145/2014 (peça 16), o qual foi devidamente recebido, conforme
demonstra o AR juntado a estes autos (peça 18), tendo apresentado as alegações de defesa a seguir
sintetizadas (peça 19);
b) exercia suas funções no Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Amazonas, sob a chefia imediata do Sr. Ivanhoé Martins Fernandes;
c) não teve participação nas irregularidades ocorridas no exercício de 2005. Foi envolvido, sem
ter conhecimento, no desvio de recursos promovido por seu chefe imediato, pois foi induzido a erro
quando atestou as notas fiscais frias;
d) algumas notas, apesar de apresentarem seu carimbo, foram atestadas por outra pessoa com a
indicação da expressão “p”, devido à existência de confiança mútua; e
e) não se beneficiou indevidamente das fraudes sob exame;
- Análise das alegações do Sr. José Edson Rodrigues de Souza
a) o responsável exercia função operacional no Núcleo de Execução Orçamentária Financeira da
Superintendência Regional da Polícia Federal, sob a chefia imediata do Sr. Ivanhoé Martins
Fernandes;
b) sua participação no esquema de fraudes consistia na emissão de atesto nas notas fiscais frias,
sem que tivesse ocorrido a entrega dos bens adquiridos ou a prestação dos serviços contratados. Cabe
salientar que ele admitiu ter ciência de que o fiscal do contrato ou um representante da área
requisitante deveria atestar a prestação de serviços e a entrega de bens;
c) não se pode aceitar a alegação de que ele atestava a entrega de bens ou a prestação de
serviços, sem realizar a devida conferência, devido à “confiança mútua”. Também não é cabível a
alegação de que ele emitia tais atestados, apesar de não ser uma atribuição sua, visando agilizar as
conformidades diárias e documental; e
d) considerando que este responsável não apresentou argumentos ou documentos aptos para
afastar sua responsabilidade e que ele atestou notas fiscais, no exercício de 2005, sem que os serviços
fossem prestados ou que houvesse o fornecimento dos bens, suas alegações devem ser rejeitadas;
- Quanto às alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Aloizio Paes de Lima
a) foi citado por meio do Ofício 145/2014 (peça 20), o qual foi devidamente recebido, conforme
demonstra o AR juntado a estes autos (peça 21), tendo apresentado as alegações de defesa a seguir
sintetizadas (peças 22 a 25);
b) os serviços foram prestados e os bens utilizados na construção, implantação e manutenção do
Centro de Especialização e Aperfeiçoamento Policial da Amazônia (Ciapa);
c) informou a data de inauguração do órgão e ressaltou sua importância para os treinamentos da
polícia no Amazonas;
d) não tinha qualquer ingerência sobre os processos licitatórios ou de dispensa de licitação para
aquisição dos bens e serviços. Na condição de responsável pelo Ciapa, limitava-se a acompanhar a
entrega de bens e a prestação de serviços;
e) as notas fiscais 194 e 196, emitidas pela empresa J. Campos, dizem respeito ao conserto de
motores de rabeta de 175 Hp de potência, marca Envirude, e de motores marítimos MWM. Além
disso, ocorreu a recuperação do sistema hidráulico de embarcações da União; e
f) a nota fiscal 61 foi emitida, pela empresa M.M.B. de Freitas, em virtude da aquisição de tinta
de zarcão amarela utilizada na pintura de flutuante. Apresentou fotografia da referida tinta;
- Análise das alegações do Sr. Aloizio Paes de Lima
a) nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta que a empresa M.M.B. de
Freitas atua no comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Assim
sendo, ela não se dedica à venda de tintas. Ademais, a fotografia apresentada, por si só, não demonstra
o nexo causal entre o pagamento da nota fiscal 61 e a entrega do bem adquirido;
b) por meio de consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou- que
a empresa J. Campos atua no comércio varejista de artigos de papelaria, não prestando serviços de
manutenção em motores; e
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c) considerando que o responsável não apresentou argumentos ou documentos aptos para afastar
sua responsabilidade e que ele atestou notas fiscais, no exercício de 2005, sem que os serviços fossem
prestados ou que houvesse o fornecimento dos bens, suas alegações devem ser rejeitadas.
20. O auditor destacou que os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares, Francisco
Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira, apesar de terem sido regularmente citados,
não apresentaram defesa. Por via de consequência, devem ser considerados revéis, dando-se
continuidade ao presente processo na forma do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
21. No que concerne à responsabilização dessas pessoas, o auditor salientou que:
a) o Sr. Ivanhoé Martins Fernandes, em seu depoimento à Polícia Federal, confessou sua
participação no esquema e alegou que atuava sob o comando do Sr. Francisco Canindé Fernandes de
Macedo. Cabe frisar que ambos tiveram participação decisiva nas autorizações para a emissão das
notas de empenho e das ordens bancárias utilizadas para pagar as notas fiscais frias;
b) a participação do Sr. José Domingos Soares foi descrita no Inquérito Policial 748/2005,
conforme excerto abaixo:
“Feitas, assim, essas considerações, merece comentários, ainda, o fato de que as referidas
notas fiscais ideologicamente falsas e/ou frias emitidas e pagas pela SR/DPF/AM, foram atestadas
para dar a aparência de legalidade, como se os serviços tivessem sido feitos e as mercadorias
entregues, numa demonstração clara da pratica do crime de falsidade ideológica, pelas pessoas dos
servidores, ADM IVANHOÉ MARTINS FERNANDES, ADM GRACIETE LIMEIRA RIBEIRO, ADM
JOSE EDSON RODRIGUES DE SOUZA, ADM ALINE DO NASCIMENTO SILVA, ADM JOSÉ
DOMINGOS SOARES, ADM INALDO TSUYOSHI FARIAS NISHIKI, além do Agente de Policia
Federal ALOIZIO PAES DE LIMA e o funcionário terceirizado PAULO MILTON FERREIRA DA
SILVA, identificados que foram através do Laudo Pericial constante do Apenso XCI. Na versão destas
pessoas, tais atos eram cometidos porque faziam parte de uma equipe e procuravam atender o que era
pedido por seus chefes e colegas, sendo certo que não conferiam o material ou serviço prestado, bem
como no que alude aos nomes das empresas que haviam emitido as notas.”
c) o Sr. Francisco Pereira da Rocha atestou as notas fiscais 2.771 e 2.789, emitidas pela empresa
Movimaq Comércio e Representação Ltda. No âmbito do inquérito instaurado pela Polícia Federal, ele
admitiu que não ocorreram a efetiva prestação de serviço nem o fornecimento do produto; e
d) consoante exposto anteriormente neste relatório, o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira
admitiu, em seu depoimento prestado perante a Polícia Federal, que utilizou notas fiscais frias para
receber indevidamente recursos públicos federais.
22. Quanto à audiência da responsável, o auditor frisou que:
- Razões de justificativa da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro
a) foi destinatária de audiência levada a efeito por meio do Ofício 941/2013 (peça 55),
devidamente recebido conforme demonstra o AR anexado a estes autos (peça 56), tendo apresentado
tempestivamente razões de justificativa (peça 57), as quais foram sintetizadas a seguir;
b) as autorizações emitidas por ela, na condição de Superintendente da Polícia Federal no
Amazonas, foram atos de gestão, necessários à consecução da rotina administrativa, fundadas na boafé de seus subordinados, sem qualquer elo de conivência com ilícitos. Ademais, seguiu estritamente os
padrões de administração adotados pelos demais superintendentes;
c) tanto nos inquéritos policiais quanto no exame técnico do controle externo, foram afastadas as
responsabilidades dos superintendentes, as quais não podem ser imputadas devido à mera presunção de
culpa. Acrescentou que os autores dos atos ilícitos foram claramente identificados;
d) um sofisticado esquema, envolvendo os chefes do Setor Regional Administrativo e do Núcleo
Orçamentário e Financeiro, viabilizou práticas posteriormente identificadas pela própria Polícia
Federal como fraudulentas;
e) não nomeou os responsáveis nem criou situação que lhes facilitasse a ação. Ao assumir,
encontrou um esquema pronto, do qual ela e outros Superintendentes acabaram vítimas. Não eram
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fraudes grosseiras, mas operações tão meticulosamente elaboradas que até a perícia da Polícia Federal
teve dificuldades para compreendê-las;
f) como Superintendente, não poderia abdicar das suas obrigações principais para analisar
meticulosamente os procedimentos confiados a seus subordinados;
g) o controle reconheceu, em todas as suas manifestações técnicas, que ela não participava dos
ilícitos nem atuou com negligência, imperícia ou imprudência. Considerando que, no campo do direito
sancionatório, a culpa é um pressuposto jurídico e ético para a aplicação de sanções, ela não pode ser
responsabilizada; e
h) com fulcro nesses argumentos, pleiteou que sua responsabilidade fosse afastada;
- Análise das razões de justificativa da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro
a) a defesa da responsável fugiu do mérito dessa ocorrência;
b) a assinatura de documentos como notas de empenho, ordens bancárias, autorizações de
serviços e de pagamento não é uma simples praxe burocrática. Afinal, como gestora pública e dirigente
máxima do órgão em nível local, tinha o dever de resguardar o patrimônio público que estava sob sua
responsabilidade;
c) a quantidade de atividades ilícitas detectadas, em especial as dispensas indevidas de
licitações, e de ordens bancárias emitidas para dar suporte ao pagamento dos esquemas, além da
magnitude dos valores totais envolvidos, deveriam ter chamado a atenção da responsável;
d) o gestor público não deve desconfiar das pessoas, mas questionar os procedimentos. Ressaltese que não foram situações isoladas e eventuais, mas práticas rotineiras;
e) o esquema de fraudes cresceu em virtude da fragilidade do sistema e da confiança depositada
no chefe da Coordenação Administrativa, Sr. Francisco Canindé Fernandes Macedo, que foi apontado
nos inquéritos policiais como o líder desse esquema. Afinal, o contexto então existente favoreceu a
prática dos desmandos observados nesta TCE, sobretudo o pagamento de notas fiscais frias, sem que
houvesse a prestação dos serviços ou o fornecimento dos materiais, em benefício de servidores da PF,
de terceirizados e empresários;
f) não há nenhum indício de que a responsável tenha participado dos esquemas, porém, sua
inércia na adoção dos procedimentos de controle possibilitou que as fraudes não fossem detectadas e
que os recursos públicos fossem desviados;
g) no processo administrativo 082200.008076/2011-08, a Polícia Federal apurou a conduta da
responsável. Naquela oportunidade, concluiu-se que ela atuou mal e, por via de consequência, praticou
o ilícito tipificado no art. 43, XXIX, da Lei 4.878/1965. Diante disso, foi proposta a aplicação da pena
de suspensão; e
h) diante do exposto, devem ser rejeitadas suas razões de justificativas, sendo-lhe aplicada
multa.
23. O auditor destacou que:
a) as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E. Gomes Trindade e
M. M. B. de Freitas, apesar de haverem recebido os ofícios de oitiva, não se manifestaram. Por via de
consequência, devem ser consideradas revéis para todos efeitos, dando-se prosseguimento a este
processo nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) essas empresas emitiram notas fiscais sem o correspondente fornecimento de bens ou
prestação de serviços, envolvendo-se no esquema de fraude instalado dentro da Superintendência da
Polícia Federal no Amazonas. Assim sendo, devem ser declaradas inidôneas, nos termos do art. 46 da
Lei 8.443/1992.
24. Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, o auditor frisou que:
a) o TCU, por meio do Acórdão 1.441/2016 - Plenário, firmou o entendimento de que deve ser
adotado o prazo prescricional de dez anos indicado no art. 205 do Código Civil, contado a partir da
data de ocorrência da irregularidade a ser sancionada;
b) no presente caso, os atos irregulares foram praticados em 2005. O despacho da titular da
Secretaria de Controle Externo no Amazonas, que ordenou a citação, a audiência e a oitiva dos
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responsáveis foi proferido no dia 9/5/2013;
c) o item 9.1.3 do mencionado acórdão estabeleceu que o ato que ordenar a citação, a audiência
ou a oitiva da parte interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; e
d) assim sendo, não há que se falar de prescrição da pretensão punitiva desta Corte no caso
vertente.
25. Com fulcro no acima exposto, o auditor propôs (peça 61):
a) considerar revéis os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares, Francisco
Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
b) rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, José Edson
Rodrigues de Souza e Aloizio Paes de Lima;
c) rejeitar as razões de justificativas da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro;
d) considerar revéis as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E.
Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas;
e) julgar irregulares as contas da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, ex-Superintendente
da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, no exercício de 2005, com
fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, alínea “b”, 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1º, I,
209, II, 210, § 2º, e 214, III, do Regimento Interno do TCU;
f) aplicar à Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro a multa prevista no art. 58, I, da Lei
8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que
ela comprove perante o Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do
TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a
data do acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma
da legislação em vigor;
g) julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza, José Domingos Soares, Aloizio Paes de Lima,
Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira, com fundamento nos arts. 1º, I, 16,
III, alínea “d”, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1º, I, 209, IV, 210 e 214, III, do Regimento Interno do
TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação
do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o
Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e
acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as dos efetivos
recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:
5ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
1º/6/2005
7/6/2005
23/6/2005
Total

NF
2.766
1.104
65

OB
900.676
900.714
900.810

UG
200.382
200.382
200.382

Valor (R$)

Empresa emissora da NF

7.960,00
7.970,00
7.920,00
23.850,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

6ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Domingos Soares e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
17/5/2005
3/8/2005
15/3/2005
10/2/2005

2.763
2.764
2.785
2.755
189

900.612 200.382 6.300,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

901.032 200.382 7.960,00
900.165 200.382 7.922,00
900.096 200.382 8.000,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
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3/5/2005
15/3/2005
10/2/2005
4/4/2005
21/3/2005
15/3/2005
17/5/2005
10/2/2005
15/3/2005
31/5/2005

372
192
1.082
472
1.087
1.084
1.100
59
60
64

900.492
900.164
900.110
900.313
900.203
900.165
900.613
900.103
900.171
900.664

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.200,00
7.985,00
7.960,00
7.990,00
7.980,00
7.980,00
7.950,00
7.760,00
3.310,00
7.710,00

J. Campos
J. Campos
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas

Total
104.007,00
7ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Aloizio Paes de Lima e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)

Empresa emissora da NF

14/4/2005
17/5/2005
14/4/2005

J. Campos
J. Campos
M. M. B. de Freitas

194
196
61

900.402 200.382 7.994,00
900.615 200.382 7.950,00
900.404 200.382 7.920,00

Total
23.864,00
8ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
4/7/2005
26/8/2005

2.771
2.789

900.853 200.382 7.820,00
901.174 200.382 7.522,59

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

Total
15.342,59
9ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
22/7/2005
29/9/2005
31/5/2005
22/7/2005
20/5/2005

2.777
2.796
374
553
63

900.996
901.314
900.662
900.979
900.627

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.990,00
5.218,07
7.915,00
8.000,00
3.030,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

Total
32.153,07
h) aplicar aos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, José
Edson Rodrigues de Souza, José Domingos Soares, Aloizio Paes de Lima, Francisco Pereira da Rocha
e Milton Francisco Gomes de Oliveira, individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei
8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do
recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal, consoante disposto no art. 214,
III, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento das dívidas aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até as
datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
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i) aplicar a pena de declaração de inidoneidade, prevista nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do
Regimento Interno do TCU, às empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E.
Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas;
j) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não sejam atendidas as notificações;
k) autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores Maria das Graças Malheiros
Monteiro, José Edson Rodrigues de Souza, Aloizio Paes de Lima, José Domingos Soares e Francisco
Pereira da Rocha, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990;
l) autorizar, caso seja solicitado, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e
consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando
o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o
recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
m) alertar o responsável que tenha requerido o parcelamento de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do
§ 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
n) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto
que a fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas,
nos termos dos arts. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para a
adoção das medidas que entenderem cabíveis; e
o) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto
que a fundamentarem, à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Amazonas, fazendo menção
ao processo 2006.32.00.000083-1, que tramita naquela unidade judiciária.
26. O Diretor da então Secex (AM) manifestou sua concordância com essa proposta (peça 62).
27. O Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin emitiu parecer com o seguinte teor (peça 63):
“Trata-se de tomada de contas especial instaurada para apurar as responsabilidades pelas
irregularidades identificadas no âmbito da Tomada de Contas anual da Superintendência Regional da
Polícia Federal do Amazonas (SR/DPF/AM), referente ao exercício de 2005, originado de apartado
constituído a partir do translado de peças do TC nº 020.680/2006-0.
2. A formação dos presentes autos e dos demais 9 (nove) apartados foi determinada por Vossa
Excelência (peça 1) como forma de racionalização processual.
3. Como bem observou Vossa Excelência, os indícios de irregularidades constantes no processo
original apontaram para a ocorrência de um débito aproximado de R$ 1.759.000,00, envolvendo 37
empresas e 35 pessoas físicas, no âmbito de 40 cadeias de responsabilidade distintas, fatos que
efetivamente comprometeriam a regular marcha processual do caso.
4. As irregularidades apuradas constantes dos apartados referem-se a: pagamento de serviços e
compras não efetivados; irregularidade na qualificação técnica de empresas contratadas; ausência de
formalização legal nas aquisições mediante dispensa de licitação; fracionamento de despesas;
pagamento fraudulento de diárias a colaboradores eventuais; pagamento irregular de refeições;
dispensas de licitação sem observância dos requisitos legais; atestos fraudulentos de recebimento de
bens e serviços; apresentação pelas empresas de notas fiscais ideologicamente falsas; dentre outras.
5. Ressalto que, antes da referida providência, os autos originais estavam conclusos para
apreciação do mérito, conforme pode-se depreender da instrução de peça 379 do TC nº 019.760/20087.
6. Na oportunidade, manifestei a minha concordância com a proposta de mérito apresentada
(peça 381, TC nº 019.760/2008-7).
7. Com a formação dos apartados, a unidade técnica elaborou nova instrução, aproveitando as
conclusões constantes da instrução original, restringindo sua análise, no presente caso, às cadeias de
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responsabilização 5, 6, 7, 8 e 9, relativas aos pagamentos de serviços e compras não efetivados, fatos
ocorridos em 2005.
8. O presente caso é decorrência do IPL nº 748/2005 (peça 3), conforme indicado na instrução
preliminar de peça 2, a qual identificou os responsáveis por cada irregularidade e indicou as citações
que deveriam ser feitas.
9. Em sua instrução de peça 61, a Secex/AM tomou o cuidado de indicar todas as peças que
passaram a compor os presentes autos, fez referência aos fatos narrados contidos na instrução
preliminar e analisou de forma detalhada as defesas apresentadas.
10. A unidade técnica relata que as fraudes ocorreram por meio de esquemas com modus
operandi semelhantes com objetivo de desviar recursos públicos. As provas obtidas pelos inquéritos
policiais instaurados (748/2005, 128/2007, 129/2007, 130/2007 e 263/2007) indicam que os principais
responsáveis pelos desvios foram o Agente de Polícia Federal – APF Francisco Canindé Fernandes
de Macedo (APF Macedo) e o Agente Administrativo Ivanhoé Martins Fernandes (ADM Ivanhoé). O
primeiro era o chefe do Setor Regional Administrativo e Gestor Financeiro da Unidade, e o segundo
era o chefe do Núcleo Orçamentário e Financeiro e também substituto do APF Macedo.
11. Esses responsáveis, com a ajuda de terceiros, cooptaram empresas e pessoas físicas para
fornecerem notas fiscais frias e recibos que não correspondiam a qualquer prestação de serviço ou a
fornecimento de mercadorias.
12. As compras se davam com base em irregulares dispensas de licitação, com a realização de
pagamentos normalmente inferiores a R$ 8.000,00.
13. Os elementos constantes dos autos demonstram a existência de um esquema de fraudes
envolvendo servidores ativos, terceirizados e empresas, com a ocorrência de desvio de recursos por
meio de pagamento de serviços e compras não concretizados, uso de laranjas para a movimentação de
recursos, dentre outras irregularidades.
14. As sindicâncias instauradas no âmbito da Polícia Federal resultaram na demissão dos
servidores Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, Graciete Limeira
Ribeiro e Aline Nascimento Silva, além de ter sido aplicada a pena de suspensão aos exSuperintendentes Lacerda Carlos Júnior e José Ferreira Sales.
15. Nesta fase processual, foram analisadas as diversas citações e audiências dos responsáveis
arrolados, bem como as oitivas das empresas envolvidas nos processos fraudulentos que resultaram
nos diversos débitos.
16. Chama a atenção a duração do esquema de desvio de recursos, que perpassou por diferentes
exercícios, e o número de envolvidos, especialmente servidores com longo tempo de casa no coração
de uma Superintendência Regional da Polícia Federal.
17. A instrução da Secex/AM de peça 61 faz uma extensa análise das defesas, destacando as
incongruências e fragilidades dos argumentos apresentados, concluindo que os mesmos não foram
suficientes para afastar a responsabilidade dos envolvidos, de modo que sugere a rejeição de suas
alegações de defesa e razões de justificativa. As provas colhidas pelos inquéritos policiais são
robustas, com o reconhecimento pelos envolvidos das fraudes cometidas.
18. A unidade técnica propõe, ainda, que os responsáveis e as pessoas jurídicas que não
apresentaram defesas devem ser considerados revéis, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/92.
19. Com base na fundamentada análise realizada pela Secex/AM, acompanho a proposta da
unidade instrutora na forma sugerida.
20. No caso das razões de justificativa rejeitadas, envolvendo a Sra. Maria das Graças
Malheiros Monteiro, entendo que, na mesma linha das irregularidades que não resultaram a
imputação de débito, a análise do caso deve se dar no âmbito do TC nº 019.760/2008-7. Verifico que a
nova sistemática de analisar o caso em processos apartados poderá levar a responsável a ser apenada
com a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/92 em todos os processos apartados em que
estiver citada.
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21. No caso dos responsáveis por débitos apurados, não vejo óbice à aplicação de mais de uma
multa do art. 57 da Lei nº 8.443/92, pois essa penalidade se dá na proporção dos débitos apurados.
Nesse sentido, sugiro que este Tribunal mantenha a proporcionalidade em todos os apartados.
22. Ante o exposto, este representante do MP/TCU manifesta-se de acordo com a proposta de
mérito apresentada, tendo em conta os fundamentos legais ali indicados, bem como com a condenação
solidária dos responsáveis arrolados nas quantias apontadas, decorrentes dos desvios de recursos
constatados, tendo em conta as cadeias de responsabilidade 5, 6, 7 e 8, com a respectiva aplicação da
multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92.
23. Do mesmo modo, acolho as propostas de aplicação da pena de declaração de inidoneidade
prevista no art. 46 da Lei nº 8.443/92 às empresas indicadas no subitem 19.9 da proposta de
encaminhamento, bem como os demais encaminhamentos sugeridos (peça 61, p. 21-24).
24. Por fim, proponho que a avaliação da responsabilização da Sra. Maria das Graças
Malheiros Monteiro se dê no âmbito do TC nº 019.760/2008-7, por não envolver solidariedade nos
débitos.
Caso não acolhida a proposta supra, que a eventual aplicação de multa à responsável se dê no
âmbito apenas do primeiro apartado que vier a ser apreciado por este Tribunal.”
É o Relatório.
VOTO
I - Introdução
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada para apurar as responsabilidades
identificadas no TC 019.760/2008-7, que teve origem em apartado constituído a partir do traslado de
peças do TC 020.680/2006-0, que se refere à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da
Polícia Federal referente ao exercício de 2005.
2. Cumpre destacar que, no TC 011.154/2005-6, foram apontadas irregularidades cometidas no
âmbito da SR/DPF/AM, apuradas em fiscalização oriunda de representação formulada pelo Ministério
Público Federal, relativa a licitações e contratos, com reflexos nos exercícios de 2001 a 2005. Além
disso, foi noticiada a existência dos inquéritos policiais 748/2005, 128/2007, 129/2007, 130/2007 e
263/2007, cujos resultados também poderiam impactar no julgamento das contas dos responsáveis pela
Superintendência da Polícia Federal relativas aos mencionados exercícios.
3. Essas irregularidades teriam sido praticadas por pessoas que constavam dos róis de
responsáveis existentes nas tomadas de contas referentes aos exercícios de 2001 e 2002, que haviam
sido julgadas regulares com ressalva por meio dos Acórdãos 2.216/2003 – 1ª Câmara, relatado pelo
Ministro Marcos Bemquerer, e 1.705/2004 – 2ª Câmara, relatado pelo Ministro Lincoln Magalhães da
Rocha, respectivamente.
4. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União emitiu parecer, no qual observou
que havia ocorrido a preclusão temporal para a interposição de recurso de revisão em relação às contas
do exercício de 2001.
5. Por outro lado, o representante do Parquet especializado interpôs recurso de revisão no TC
006.994/2003-8, relativo às contas de 2002, o qual foi julgado por intermédio do Acórdão 639/2017 –
Plenário, relatado pelo Ministro José Múcio Monteiro. Naquela oportunidade, foram julgadas
irregulares as contas de diversos responsáveis, aos quais foi imputado débito e aplicada multa.
Adicionalmente, alguns responsáveis foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança e houve a declaração de inidoneidade de diversas pessoas jurídicas.
6. Com relação ao exercício de 2004, foi formado apartado (TC 020.003/2008-5), o qual foi
apreciado pelo Acórdão 531/2016 – Plenário, relatado pelo Ministro Augusto Nardes. Naquela
oportunidade, foram julgadas irregulares as contas de diversos responsáveis, aos quais foi imputado
débito e aplicada multa. Adicionalmente, alguns responsáveis foram inabilitados para o exercício de
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cargo em comissão ou função de confiança e houve a declaração de inidoneidade de diversas pessoas
jurídicas.
7. No TC 019.760/2008-7, acima mencionado, foram identificadas 40 cadeias de
responsabilidade solidária para efeito de citação de responsáveis, além de seis destinatários de
audiências, perfazendo um total de 25 pessoas físicas e 37 empresas. Diante disso, determinei a
constituição de dez tomadas de contas especiais, no âmbito das quais serão examinadas essas cadeias.
8. Nestes autos, são analisados pagamentos realizados em virtude de serviços de manutenção de
aparelhos elétricos e motores de embarcações que não foram prestados e da aquisição de móveis,
materiais de escritório, aparelhos de ar condicionado, tintas e equipamentos elétricos que não foram
entregues.
9. Na presente tomada de contas especial, foram avaliadas as cadeias de responsabilidade 5 a 9,
descritas a seguir:
5ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
1º/6/2005
7/6/2005
23/6/2005
Total

NF
2.766
1.104
65

OB
900.676
900.714
900.810

UG
200.382
200.382
200.382

Valor (R$)
7.960,00
7.970,00
7.920,00
23.850,00

Empresa emissora da NF
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

6ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Domingos Soares e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
17/5/2005
3/8/2005
15/3/2005
10/2/2005
3/5/2005
15/3/2005
10/2/2005
4/4/2005
21/3/2005
15/3/2005
17/5/2005
10/2/2005
15/3/2005
31/5/2005

2.763
2.764
2.785
2.755
189
372
192
1.082
472
1.087
1.084
1.100
59
60
64

900.612 200.382 6.300,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

901.032
900.165
900.096
900.492
900.164
900.110
900.313
900.203
900.165
900.613
900.103
900.171
900.664

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
J. Campos
J. Campos
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.960,00
7.922,00
8.000,00
7.200,00
7.985,00
7.960,00
7.990,00
7.980,00
7.980,00
7.950,00
7.760,00
3.310,00
7.710,00

Total
104.007,00
7ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Aloizio Paes de Lima e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
14/4/2005
17/5/2005

194
196

900.402 200.382 7.994,00
900.615 200.382 7.950,00

J. Campos
J. Campos
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14/4/2005

61

900.404 200.382 7.920,00

M. M. B. de Freitas

Total
23.864,00
8ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
4/7/2005
26/8/2005

2.771
2.789

900.853 200.382 7.820,00
901.174 200.382 7.522,59

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

Total
15.342,59
9ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
22/7/2005
29/9/2005
31/5/2005
22/7/2005
20/5/2005

2.777
2.796
374
553
63

900.996
901.314
900.662
900.979
900.627

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.990,00
5.218,07
7.915,00
8.000,00
3.030,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

Total
32.153,07
10. No Inquérito Policial 748/2005, foi demonstrado que diversos pagamentos foram efetuados
para pessoas físicas ou jurídicas por serviços não executados ou mercadorias não entregues, com o fito
de desviar recursos da União. Tais fraudes ocorreram por meio de diversos esquemas que
apresentavam modus operandi semelhante. Em todos eles, estavam presentes o Agente da Polícia
Federal Francisco Canindé Fernandes de Macedo (APF Macedo), então chefe do Setor Regional
Administrativo e gestor financeiro da unidade, e o Agente Administrativo Ivanhoé Martins Fernandes
(ADM Ivanhoé), que era o chefe do Núcleo Orçamentário e Financeiro e substituía o APF Macedo.
11. Segundo consta do referido inquérito, o esquema fraudulento possuía o seguinte modus
operandi:
a) diretamente ou com a ajuda de intermediários, esses servidores cooptaram empresas e pessoas
físicas para fornecerem notas fiscais e recibos sem a correspondente prestação de serviços ou venda de
mercadorias. Além disso, os dois agentes acima mencionados assinaram as dispensas de licitação que
embasaram as despesas relacionadas às notas fiscais frias em comento;
b) tais procedimentos de dispensa foram realizados ao arrepio da legislação, uma vez que a
dispensa e o preço pago não foram justificados nem foi realizada prévia pesquisa de mercado. Aduz-se
que, em todos os casos, o pedido de compra foi assinado pelo ADM Ivanhoé e o deferimento da
dispensa pelo APF Macedo; e
c) essas fraudes se estenderam de 2001 a 2005. Nesse último exercício, participaram também os
servidores José Edson Rodrigues de Souza, José Domingos Soares, Aloizio Paes de Lima e Francisco
Pereira da Rocha, que atestaram falsamente, nas notas fiscais e nos recibos, a entrega dos bens ou a
prestação dos serviços contratados.
12. No caso vertente, foi comprovado no Inquérito Policial 748/2005 que o Sr. Milton Francisco
Gomes de Oliveira utilizou notas fiscais ideologicamente falsas para receber recursos públicos da
União destinados à manutenção da SR/DPF/AM.
13. Aduzo que a existência e o funcionamento do esquema de fraudes sob exame foram
comprovados pelos depoimentos prestados pelos Srs. Milton Francisco Gomes de Oliveira, Jurandir
Campos, proprietário da empresa J. Campos, e Eriberto Gomes Trindade, proprietário da empresa E.
Gomes Trindade, perante a Polícia Federal, no âmbito do mencionado Inquérito 748/2005.
14. Além disso, destaco que:
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a) o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira afirmou que celebrou vários contratos para
fornecer mobiliário para a Polícia Federal. A certa altura, os Srs. Francisco Canindé Fernandes de
Macedo e Ivanhoé Martins Fernandes o procuraram dizendo que estava na iminência de ser
desencadeada uma operação e o dinheiro destinado para tal não estava disponibilizado, razão pela qual
necessitavam de uma quantia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para
dar andamento ao procedimento policial. Essa quantia seria ressarcida posteriormente, por meio do
pagamento de uma nota fiscal a ser emitida pela sua empresa;
b) o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira acrescentou que esse procedimento foi repetido ao
longo do tempo, razão pela qual o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira pediu notas fiscais das
empresas J. Campos e E. Gomes Trindade, que pertencem a amigos seus. Também utilizou os CPF dos
Srs. Rodrigo Albuquerque Gomes de Oliveira, seu filho, Alexandre César Albuquerque Oliveira, seu
sobrinho, e Alexsandro Aguiar Areb, seu empregado;
c) os repasses para os Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo e Ivanhoé Martins
Fernandes teriam sido feitos sempre em espécie;
d) no inquérito acima citado, também foi apontada a participação da empresa M. M. B. de
Freitas, constituída em nome da esposa do Sr. Eriberto Gomes Trindade; e
e) por meio de diligências realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, foi
constatado que as inscrições das empresas E. Gomes Trindade e M.M.B. de Freitas estavam suspensas.
15. Quanto à ex-gestora da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas,
esclareço que:
a) a Delegada da Polícia Federal Maria das Graças Malheiros Monteiro exerceu a função de
Superintendente no Estado do Amazonas no período de 1º/1 a 22/11/2005. Durante esse período, ela
foi a ordenadora de despesas; e
b) segundo consta no Inquérito Policial 130/2007, ele não teve participação dolosa na fraude ora
sob exame nem obteve proveito econômico das irregularidades analisadas nestes autos. Contudo, ela
foi ouvida em audiência, em função da violação do disposto no art. 62 da Lei 4.320/1964,
consubstanciada na realização de pagamentos sem a prévia e regular liquidação das despesas.
16. Diante do acima exposto, foram regularmente citados os seguintes responsáveis:
a) Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo: por ter assinado as autorizações das dispensas
de licitação que embasaram os pagamentos de notas fiscais frias, sem a efetiva aquisição de bens ou
prestação de serviços, e por ter gerenciado o esquema de desvio de recursos públicos por meio do
pagamento dessas notas, beneficiando-se direta e financeiramente;
b) Sr. Ivanhoé Martins Fernandes: por ter assinado os pedidos de pagamento de notas fiscais
frias, sem a efetiva aquisição de bens ou a prestação de serviços, e por ter gerenciado o esquema de
desvio de recursos públicos por meio do pagamento dessas notas e desses recibos, beneficiando-se
direta e financeiramente;
c) Srs. Aloizio Paes de Lima, Francisco Pereira da Rocha, José Edson Rodrigues de Souza e
José Domingos Soares: por terem atestado notas fiscais frias, sem a efetiva entrega dos bens adquiridos
ou sem a efetiva prestação dos serviços contratados; e
d) Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira: por ter emitido notas fiscais frias, sem a efetiva
entrega de bens ou prestação de serviços, e por ter cooptado mais empresas para participarem das
fraudes sob comento.
17. Foi promovida a audiência da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, por ter autorizado
o pagamento de notas fiscais frias, sem que tivesse havido a respectiva entrega de bens ou prestação de
serviços, o que violou os princípios da economicidade e da eficiência e o disposto no art. 62 da Lei
4.320/1964.
18. Também foi realizada a oitiva das empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J.
Campos, E. Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas, que poderão vir a ser punidas com a declaração de
inidoneidade prevista nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do Regimento Interno do TCU, tendo em
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vista a emissão de notas fiscais frias, sem que tenha havido a respectiva entrega de bens ou prestação
de serviços.
19. Os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares, Francisco Pereira da Rocha e
Milton Francisco Gomes de Oliveira foram regularmente citados. Contudo, não apresentaram defesa e,
consequentemente, devem ser considerados revéis, dando-se prosseguimento a este processo nos
termos do art. 12, § 3º da Lei 8.443/1992.
20. Em síntese, os demais responsáveis citados alegaram que:
- Sr. Francisco Canindé Fernandes de Macedo
a) ocupou o cargo de Agente da Polícia Federal por mais de 20 anos, tendo atuado durante esse
tempo na Superintendência Regional do Amazonas (SR/DPF/AM);
b) exerceu por quase dezoito anos a função comissionada de Chefe da Seção Regional
Administrativa da Polícia Federal no Amazonas, tendo atuado com zelo, eficiência e probidade,
consoante demonstram seus registros funcionais;
c) no mês de julho de 2005, em decorrência do recebimento de denúncias apócrifas, foi
instaurado pela Corregedoria Geral da DPF/DG procedimento administrativo com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades que teriam ocorrido em licitações e contratos no âmbito da SR/DPF/AM. O
resultado dessa investigação ensejou a instauração do PAD 1/2006-SR/DPF/AM; e
d) os investigadores foram parciais, pois lhe imputaram responsabilidade e excluíram os exSuperintendentes. A condenação em tela foi injusta, uma vez que ele não pode ser responsabilizado
por desvios praticados por outras pessoas;
- Sr. José Edson Rodrigues de Souza
a) exercia suas funções no Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas, sob a chefia imediata do Sr. Ivanhoé Martins
Fernandes;
b) não teve participação nas irregularidades ocorridas no exercício de 2005;
c) foi envolvido, sem ter conhecimento, no desvio de recursos promovido por seu chefe
imediato;
d) a armação forjada pelo Sr. Ivanhoé Martins Fernandes induziu o defendente ao erro; e
e) não se beneficiou indevidamente;
- Sr. Aloizio Paes de Lima
a) os serviços foram prestados e os bens utilizados na construção, implantação e manutenção do
Centro de Especialização e Aperfeiçoamento Policial da Amazônia (Ceapa), atualmente chamado de
Ciapa;
b) informou a data do Ciapa e sua importância para os treinamentos da polícia no Amazonas;
c) não tinha qualquer ingerência sobre os processos licitatórios ou de dispensa de licitação para
a aquisição dos bens e serviços. Como responsável pelo Ciapa, limitava-se a acompanhar a entrega de
bens e a prestação de serviços;
d) as notas fiscais 194 e 196, emitidas pela empresa J. Campos, dizem respeito ao conserto de
motores de rabeta de 175 Hp de potência, marca Envirude, e de motores marítimos MWM. Além
disso, ocorreu a recuperação do sistema hidráulico de embarcações da União; e
e) a nota fiscal 61 foi emitida, pela empresa M.M.B. de Freitas, em virtude da aquisição de tinta
de zarcão amarela utilizada na pintura de flutuante. Apresentou fotografia da referida tinta;
21. Já a Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, ouvida em audiência, alegou em síntese que:
a) as autorizações de pagamento emitidas por ela foram atos de gestão, necessários à
consecução da rotina administrativa, praticados sem qualquer conivência com ilícitos cometidos por
seus subordinados;
b) seguiu estritamente os padrões de administração adotados pelos demais superintendentes;
c) nos inquéritos policiais, foram afastadas as responsabilidades dos superintendentes, que não
atuaram com culpa;
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d) um sofisticado esquema, envolvendo os chefes do Setor Regional Administrativo e do Núcleo
Orçamentário e Financeiro, viabilizou práticas posteriormente identificadas pela própria Polícia
Federal como fraudulentas; e
e) não nomeou os responsáveis nem facilitou sua ação.
22. As empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E. Gomes Trindade e
M. M. B. de Freitas, apesar de haverem recebido os ofícios de oitiva, não se manifestaram. Por via de
consequência, devem ser consideradas revéis para todos efeitos, dando-se prosseguimento a este
processo nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
23. Após analisar essas defesas, a unidade técnica concluiu que não foram apresentados
argumentos nem documentos aptos para afastar a responsabilidade dos envolvidos nas fraudes ora em
exame. Por via de consequência, a então Secex (AM) propôs:
a) considerar revéis, para todos os fins, os Srs. Srs. Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos
Soares, Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
b) rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, José Edson
Rodrigues de Souza e Aloizio Paes de Lima;
c) rejeitar as razões de justificativas da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, julgando
irregulares suas contas e aplicando-lhe a multa prevista nos arts. 58, I, da Lei 8.443/1992 e 268, I, do
Regimento Interno do TCU;
d) considerar revéis as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E.
Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas;
e) julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza, José Domingos Soares, Aloizio Paes de Lima,
Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira, condenando-os solidariamente ao
pagamento dos débitos apurados nestes autos;
f) aplicar aos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, José
Edson Rodrigues de Souza, José Domingos Soares, Aloizio Paes de Lima, Francisco Pereira da Rocha
e Milton Francisco Gomes de Oliveira, individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei
8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU; e
g) aplicar a pena de declaração de inidoneidade, prevista nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do
Regimento Interno do TCU, às empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E.
Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas.
24. O Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin manifestou sua concordância parcial com essa
proposta, como se observa no seguinte trecho de seu parecer:
“22. Ante o exposto, este representante do MP/TCU manifesta-se de acordo com a proposta de
mérito apresentada, tendo em conta os fundamentos legais ali indicados, bem como com a condenação
solidária dos responsáveis arrolados nas quantias apontadas, decorrentes dos desvios de recursos
constatados, tendo em conta as cadeias de responsabilidade 5, 6, 7 e 8, com a respectiva aplicação da
multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/1992.
23. Do mesmo modo, acolho as propostas de aplicação da pena de declaração de inidoneidade
prevista no art. 46 da Lei nº 8.443/92 às empresas indicadas no subitem 19.9 da proposta de
encaminhamento, bem como os demais encaminhamentos sugeridos (peça 61, p. 21-24).
24. Por fim, proponho que a avaliação da responsabilização da Sra. Maria das Graças
Malheiros Monteiro se dê no âmbito do TC nº 019.760/2008-7, por não envolver solidariedade nos
débitos.
Caso não acolhida a proposta supra, que a eventual aplicação de multa à responsável se dê no
âmbito apenas do primeiro apartado que vier a ser apreciado por este Tribunal.”
II – Análise do mérito desta tomada de contas especial
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25. Com fulcro na análise efetuada pela então Secex (AM), a qual incorporo desde já às minhas
razões de decidir, manifesto minha concordância com a proposta formulada pela unidade técnica,
exceto no que concerne à responsabilização da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, pelos
motivos que passo a expor.
26. Julgo que a responsabilidade da Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro, exSuperintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas, deve ser apurada somente no TC
019.760/2008-5, no qual é tratado o conjunto de irregularidades cuja análise detalhada foi desdobrada
em dez tomadas de contas especiais, entre as quais se inclui este processo.
27. Afinal, caso a responsabilidade da ex-Superintendente seja avaliada em cada uma dessas dez
TCE, existirá o risco de serem aplicadas dez multas com fulcro no art. 58 da Lei Orgânica do TCU,
uma vez que não lhe foi imputado débito. A meu ver, a aplicação de todas essas sanções caracterizaria
um rigor excessivo, o que a torna desaconselhável.
28. Acrescento que a eventual aplicação de sanção em um único processo, que se refere à
totalidade das irregularidades praticadas no exercício de 2005, permitirá que a gradação dessa pena
seja melhor fundamentada.
29. Por fim, destaco que, quando do julgamento do TC 012.418/2017-9, relativo à tomada de
contas especial instaurada para apurar as responsabilidades identificadas no TC 019.760/2008-7, que
teve origem em apartado constituído a partir do traslado de peças do TC 020.680/2006-0, que se refere
à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da Polícia Federal relativo ao exercício de 2005,
ao tratar de questão similar à que ora se examina, o Plenário desta Corte decidiu, no item 9.3 do
Acórdão 1.467/2019, “não se manifestar sobre as razões de justificativas apresentadas pela Sra.
Maria das Graças Malheiros Monteiro (CPF 064.225.272-68), cuja responsabilidade deverá ser
analisada no âmbito do TC 019.760/2008-7”.
30. Os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares, Francisco Pereira da Rocha e
Milton Francisco Gomes de Oliveira, apesar de terem sido regularmente citados, não apresentaram
suas alegações de defesa. Logo, eles devem ser considerados revéis, dando-se prosseguimento ao
presente processo.
31. Esclareço que o Sr. Ivanhoé Martins Fernandes, em seu depoimento à Polícia Federal,
confessou sua participação no esquema de fraudes ora sob exame. Naquela oportunidade, ele alegou
que atuava sob o comando do Sr. Francisco Canindé Fernandes de Macedo. Cabe frisar que ambos
tiveram participação decisiva nas autorizações para a emissão das notas de empenho e das ordens
bancárias utilizadas para pagar as notas fiscais frias.
32. Além disso, ele gerenciou o esquema de desvio de recursos públicos em tela e obteve
benefícios financeiros desse esquema. Assim sendo, não resta dúvidas de que ele contribuiu de forma
significativa para a ocorrência do dano ao Erário apurado nesta TCE.
33. Com espeque nessas considerações, julgo que as contas do Sr. Ivanhoé Martins Fernandes
devem ser julgadas irregulares, sendo-lhe imputado débito solidário no valor total apurado nestes
autos, uma vez que ele participou das cinco cadeias de responsabilidade analisadas neste processo.
Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, cujo
valor arbitro em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), com base no valor atualizado do dano e na
gravidade das condutas praticadas por esse responsável.
34. Já a participação do Sr. José Domingos Soares foi assim descrita no Inquérito Policial
748/2005:
“Feitas, assim, essas considerações, merece comentários, ainda, o fato de que as referidas
notas fiscais ideologicamente falsas e/ou frias emitidas e pagas pela SR/DPF/AM, foram atestadas
para dar a aparência de legalidade, como se os serviços tivessem sido feitos e as mercadorias
entregues, numa demonstração clara da pratica do crime de falsidade ideológica, pelas pessoas dos
servidores, ADM IVANHOÉ MARTINS FERNANDES, ADM GRACIETE LIMEIRA RIBEIRO, ADM
JOSE EDSON RODRIGUES DE SOUZA, ADM ALINE DO NASCIMENTO SILVA, ADM JOSÉ
DOMINGOS SOARES, ADM INALDO TSUYOSHI FARIAS NISHIKI, além do Agente de Policia
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Federal ALOIZIO PAES DE LIMA e o funcionário terceirizado PAULO MILTON FERREIRA DA
SILVA, identificados que foram através do Laudo Pericial constante do Apenso XCI. Na versão destas
pessoas, tais atos eram cometidos porque faziam parte de uma equipe e procuravam atender o que era
pedido por seus chefes e colegas, sendo certo que não conferiam o material ou serviço prestado, bem
como no que alude aos nomes das empresas que haviam emitido as notas.”
35. Por via de consequência, as contas do Sr. José Domingos Soares devem ser julgadas
irregulares, sendo-lhe imputado débito solidário no valor correspondente à 6ª cadeia de
responsabilidade solidária, descrita no parágrafo 9 deste voto. Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a
multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, cujo valor arbitro em R$ 43.000,00 (quarenta e
três mil reais), com base no valor atualizado do dano e na gravidade das condutas por ele praticadas.
36. O Sr. Francisco Pereira da Rocha atestou as notas fiscais 2.771 e 2.789, emitidas pela
empresa Movimaq Comércio e Representação Ltda. Em seu depoimento, prestado no âmbito do
inquérito instaurado pela Polícia Federal, ele admitiu que não ocorreram a efetiva prestação do serviço
nem o fornecimento do produto a que se referiam as mencionadas notas.
37. Tendo em vista sua participação comprovada nas fraudes sob comento, julgo que as contas
do Sr. Francisco Pereira da Rocha devem ser julgadas irregulares, sendo-lhe imputado débito solidário
no valor correspondente à 8ª cadeia de responsabilidade solidária, descrita no parágrafo 9 deste voto.
Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, cujo
valor arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base no valor atualizado do dano e na gravidade das
condutas do responsável.
38. Em depoimentos colhidos pela Polícia Federal, no âmbito do Inquérito 748/2005, o Sr.
Milton Francisco Gomes de Oliveira confessou a prática das fraudes em tela. Ele afirmou ter celebrado
e cumprido vários contratos para fornecer mobiliário para a Polícia Federal. A certa altura, os Srs.
Francisco Canindé Fernandes de Macedo e Ivanhoé Martins Fernandes o teriam contactado, dizendo
que estava na iminência de ser desencadeada uma operação policial e que o dinheiro destinado para
custear essa missão ainda não estava disponibilizado, razão pela qual necessitavam de uma quantia
entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais). Essa quantia seria ressarcida
posteriormente, por meio do pagamento de uma nota fiscal fria a ser emitida pela empresa do
responsável.
39. Ainda segundo o Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira, esse procedimento foi repetido ao
longo do tempo, razão pela qual ele pediu que lhe fossem entregues notas fiscais frias emitidas pelas
empresas J. Campos e E. Gomes Trindade, que pertencem a amigos seus. Também utilizou os CPF dos
Srs. Rodrigo Albuquerque Gomes de Oliveira, seu filho, Alexandre César Albuquerque Oliveira, seu
sobrinho, e Alexsandro Aguiar Areb, seu empregado, para receber recursos com fulcro em recibos
fraudados de prestação de serviços por pessoas físicas.
40. Diante do acima exposto, julgo que as contas do Sr. Milton Francisco Gomes de Oliveira
devem ser julgadas irregulares, sendo-lhe imputado débito solidário no valor total apurado nestes
autos, uma vez que ele participou das cinco cadeias de responsabilidade analisadas neste processo.
Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, cujo
valor arbitro em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), com base no valor atualizado do dano e na
gravidade das condutas praticadas por esse responsável.
41. Julgo que as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Francisco Canindé Fernandes de
Macedo, José Edson Rodrigues de Souza e Aloizio Paes de Lima não devem ser acolhidas, uma vez
que eles não lograram afastar as irregularidades cuja prática lhes foi atribuída nem apresentaram
documentos hábeis para fazê-lo.
42. Aduzo que as respectivas participações no esquema de fraudes ora sob comento foram
demonstradas no Inquérito Policial 748/2005, anexado a estes autos, tendo inclusive havido a
confissão de participantes desse esquema. A partir das provas coletadas nesse inquérito, foi
estabelecido que os principais responsáveis pelos desvios em tela foram o Agente de Polícia Federal
Francisco Canindé Fernandes de Macedo e o Agente Administrativo Ivanhoé Martins Fernandes. O
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primeiro era o chefe do Setor Regional Administrativo e Gestor Financeiro da Unidade e o segundo
chefiava o Núcleo Orçamentário e Financeiro, além de ser o substituto eventual daquele servidor.
43. Nesse mesmo inquérito, foi comprovado que os Srs. José Edson Rodrigues de Souza e
Aloizio Paes de Lima atestaram notas fiscais frias, referentes a bens que não foram entregues e a
serviços que não foram prestados. Dessa forma, contribuíram de forma significativa para a prática das
fraudes apuradas nestes autos.
44. Com fulcro no acima exposto, julgo que as contas do Sr. Francisco Canindé Fernandes de
Macedo devem ser julgadas irregulares, sendo-lhe imputado débito solidário no valor total apurado
nestes autos, uma vez que ele participou das cinco cadeias de responsabilidade analisadas neste
processo. Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a multa individual, prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, cujo valor arbitro em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), com base no valor atualizado
do dano e na gravidade das condutas praticadas por esse responsável.
45. Acrescento que as contas do Sr. José Edson Rodrigues de Souza devem ser julgadas
irregulares, sendo-lhe imputado débito solidário no valor correspondente à 5ª cadeia de
responsabilidade solidária, descrita no parágrafo 9 deste voto. Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a
multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, cujo valor arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com base no valor atualizado do dano e na gravidade das condutas do responsável.
46. Julgo também que as contas do Sr. Aloizio Paes de Lima devem ser julgadas irregulares,
sendo-lhe imputado débito solidário no valor correspondente à 7ª cadeia de responsabilidade solidária,
descrita no parágrafo 9 deste voto. Adicionalmente, deve ser-lhe aplicada a multa individual, prevista
no art. 57 da Lei 8.443/1992, cujo valor arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no valor
atualizado do dano e na gravidade das condutas do responsável.
47. Este Tribunal encaminhou oitivas para as empresas Movimaq – Comércio e Representação
Ltda., J. Campos, E. Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas, que emitiram notas fiscais frias, sem a
efetiva entrega dos bens e a prestação dos serviços nelas relacionados. Contudo, apesar de os
respectivos ofícios terem sido comprovadamente entregues nos endereços apontados nos autos, essas
entidades optaram por permanecer silentes.
48. Cabe destacar que os Srs. Jurandir Campos, proprietário da empresa J. Campos, e Eriberto
Gomes Trindade, proprietário da empresa E. Gomes Trindade, durante depoimento prestado na Polícia
Federal, confirmaram que não houve a prestação dos serviços contratados nem a entrega dos produtos
adquiridos por aquele órgão federal.
49. Friso que a participação das duas outras empresas nas fraudes ora sob apuração também foi
comprovada no inquérito policial 748/2005. Acrescento que, por meio de diligências realizadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, foi constatado que as inscrições das empresas E.
Gomes Trindade e M.M.B. de Freitas estavam suspensas no período em que foram emitidas as notas
fiscais que ensejaram os pagamentos irregulares.
50. Cumpre esclarecer ainda que, no caso vertente, a emissão de notas frias não caracterizou uma
fraude na execução de um contrato regularmente celebrado. Consoante demonstrado no mencionado
inquérito policial, a referida emissão constituiu uma etapa de um esquema que visou obter, de forma
ilícita, recursos públicos federais.
51. Com o intuito de tornar evidente o modus operandi desse esquema, transcrevo a seguir
trechos do relatório final do mencionado inquérito, que foi acostado aos presentes autos:
“15.4.10. O Sr. Guilherme Moreira da Silva confessou sua participação no esquema, afirmando
que foi procurado pelo Sr. Paulo Milton Ferreira da Silva, funcionário terceirizado da SR/DPF/AM, a
fim de que providenciasse notas fiscais para o recebimento de valores fraudulentos. Descreve que,
inicialmente, utilizou-se de notas fiscais das empresas de que era proprietário ou das quais tinha
controle, como a Guilherme Moreira da Silva - ME (Conserv), Amazon Minas Comercial Ltda.,
Raquel Serruya Freire (Apolo) e AMA Comércio e Distribuidora Ltda. e em seguida passou a aliciar
outros empresários a fornecer as notas fiscais.
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15.4.11. Do valor obtido dessas transações fictícias, uma parte entre 10 e 20%, ficava com
quem fornecia a nota fiscal e o restante era repassado ao Sr. Paulo Milton Ferreira da Silva, o qual
em seu depoimento atribuiu a responsabilidade pelo gerenciamento das fraudes ao APF Macedo e ao
ADM Ivanhoé.
15.4.12. O Sr. Guilherme Moreira da Silva preencheu várias notas fiscais das empresas
Guilherme Moreira da Silva – ME (Conserv), Z M Serviços Técnicos de Informática Ltda., Raquel
Serruya Freire (Apollo), DAMA - Distribuidora de Manaus Ltda., Hosana do Nascimento Rodrigues
(HMP), Jorge Yussif Bichara Sassine (Rian-Comércio e Representação), B M Comércio e
Representação, João Batista Brandão e Silva, Ama - Comércio e Distribuição Ltda. e Comercial
Castelo Branco Ltda., conforme os laudos periciais 090/2008-Setec/SR/DPF/AM, 0461/2008Setec/SR/DPF/AM e 097/2009-Setec/SR/DPF/AM.
15.4.13. A Sra. Vicentina Maria da Silva Ribeiro também preencheu notas fiscais das empresas
Amazon Minas Comercial Ltda., Z M Serviços Técnicos de Informática Ltda., V M da Silveira Ribeiro,
Raquel Serruya Freire (Apollo), Hosana do Nascimento Rodrigues (HMP), F S Machado – ME e L S
Cardoso - Comércio e Instalação Ltda.
15.4.14. Notas fiscais das empresas José Lucinaldo Ferreira de Souza (ICOM - Materiais de
Construção) e Elo - Comércio Ltda. foram preenchidas pelo servidor administrativo Ivanhoé Martins
Fernandes, conforme Laudo 097/2009-Setec/SR/DPF/AM.”
“17.8.4. Em relação ao quarto esquema, o Sr. André Pereira da Silva, com auxílio de
Raimundo Soares da Silva, Anderson Rogério Pereira da Silva e Patrícia Pereira da Silva, utilizou-se
de notas fiscais e recibos ideologicamente falsos para receber recursos públicos da União destinados
à manutenção da SR/DPF/AM, nos mesmos moldes do que acontecia nos esquemas anteriores. Além
de notas fiscais de pessoas jurídicas, o Sr. André Pereira da Silva indicou o CPF de algumas pessoas
físicas para também receberem recursos da SR/DPF/AM.
17.8.5. Os seguintes empresários confessaram que não houve a prestação de serviços ou venda,
mas que o Sr. André Pereira da Silva utilizou notas fiscais de suas empresas: Renato Acriz Menezes,
proprietário da Construtora Enarcon Ltda; Francisco Adalberto Cardoso; Rony Willams Frutuoso de
Souza; Marcus Clay Frutuoso de Souza; Claudines Câmara de Andrade, proprietário da empresa
Claudines Câmara de Andrade; Liomar Guimarães Azevedo, proprietária da empresa Liomar
Guimarães Azevedo; e Guiomar Severo de Sousa.
17.8.6. O caso relacionado com ANDRÉ PEREIRA DA SILVA trata-se do grupo criminoso mais
comprometido e diversificado com a prática das ações criminosas sob apuração sendo de se
surpreender o numero de gente envolvida com o dito cidadão. É de se vê que nada menos do que 27
(vinte e sete) pessoas, ora de forma direta, ora de forma indireta, e com grau de parentesco entre si,
constituiu esse grupo, que tinha como cabeça da organização o nominado supra e seus parentes mais
próximos, como seu pai RAIMUNDO SOARES DA SILVA e seus irmãos ANDERSON ROGÉRIO
PEREIRA DA SILVA E PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA.
17.8.7. ANDRÉ PEREIRA DA SILVA juntamente com sua irmã PATRÍCIA PEREIRA DA
SILVA, é proprietário da empresa GRANITO CONSTRUTORA LTDA, o irmão destes ANDERSON
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA da empresa A. ROGÉRIO P. DA SILVA e o seu genitor RAIMUNDO
SOARES DA SILVA, proprietário da empresa COTRAR COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA.
17.8.8. O grupo criminoso comandado por ANDRÉ não só usava seus parentes, como pegava
nomes de empregados e parceiros extrafamiliar para cometer seus desatinos. Vê-se, nesse sentido, que
foi usado como uma espécie de "laranja" para recebimento de recursos na condição de pessoas físicas
e supostos prestadores de serviços as pessoas de MÁRCIO MARCOS SALES DOS SANTOS, ICARO
SALES LOPES, IGLESIAS MORENO SALES NETO, IGLEIDE PEREIRA SALES, CALIXTO RIBEIRO
LOPES, ANDERSON SEIBERT DE OLIVEIRA, CLEBERSON SEIBERT DE OLIVEIRA, GUIOMAR
SEVERO DE SOUZA, IGLEICIMAR PEREIRA SALES, IRLÂNDIA PEREIRA SALES, FRANCISCO
ADALBERTO CARDOSO, RONY WILLIANS FRUTUOSO DE SOUZA e MARCUS CLAY
FRUTUOSO DE SOUZA, os quais assinavam recibo como suporte para emissão das ordens bancárias
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lhes favorecendo, e utilizadas, ainda, as pessoas jurídicas das empresas LIOMAR G. AZEVEDO,
CONSTRUTORA ENARCON LTDA, EKISIENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA, JOANA DARC
SOUZA SEVERO e CLAUDINES CÂMARA DE ANDRADE, todas pertencentes a terceiros que foram
aliciados por ANDRÉ, no sentido de fazer uso fraudulento das notas fiscais das mesmas.”
52. Chama a atenção o fato de que algumas empresas entregavam notas fiscais em branco para
serem preenchidas por servidores da Polícia Federal, como foi demonstrado nos Laudos Periciais
88/2009 e 97/2009, anexados a estes autos.
53. Considerando a importância da atuação das empresas na consecução da fraude ao processo
de contratação direta do fornecimento de bens e prestação de serviços e a constatação de que elas não
foram escolhidas pelo seu preço nem pela qualidade de seus serviços, mas porque se comprometeram a
entregar notas fiscais em branco ou ideologicamente falsas, julgo razoável entender que estes casos
concretos se enquadram na hipótese prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, in verbis:
“Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração
Pública Federal.”
54. Aduzo que esse entendimento foi adotado nos Acórdãos 531/2016 e 639/2017, ambos do
Plenário, relatados pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa e pelo Ministro José Múcio,
respectivamente. Nesses acórdãos, exarados nos TC 020.003/2008-5 e 006.994/2003-8, após analisar
as fraudes praticadas na Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas nos
exercícios de 2004 e 2002, o TCU declarou a inidoneidade das empresas envolvidas na emissão de
notas fiscais fraudulentas.
55. Com fulcro nessas considerações e tendo em vista a gravidade dessas fraudes, manifesto
minha concordância com a proposta formulada pela unidade técnica e acolhida pelo Ministério Público
junto ao TCU, no sentido de que este Tribunal aplique às empresas citadas no parágrafo 43 deste voto
a pena de declaração de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, a qual deverá perdurar
pelo prazo de dois anos.
56. Julgo ser necessário esclarecer os motivos pelos quais as empresas que participaram dessas
fraudes não foram citadas, mas ouvidas apenas para fins de aplicação da sanção de inidoneidade. A
presente tomada de contas especial foi constituída como um apartado do TC 019.760/2008-7, o qual
foi originalmente relatado pelo Ministro Augusto Nardes.
57. O Ministro Augusto Nardes acolheu a proposta formulada pela então Secex (AM), no sentido
de promover a citação das pessoas físicas envolvidas e a oitiva das empresas relacionadas como
responsáveis naquele processo. Destaco que procedimento semelhante foi adotado nos TC
020.003/2008-5 e 006.994/2003-8, mencionados no parágrafo 50 deste voto.
58. As citações e oitivas foram regularmente realizadas, tendo havido o encaminhamento das
defesas. Em seguida, o Ministro Augusto Nardes se declarou impedido e fui sorteado para assumir a
relatoria do TC 019.760/2008-7.
59. Tendo em vista que, no processo em tela, foram identificadas 40 cadeias de responsabilidade
solidária e foi apontado o envolvimento de 25 pessoas físicas e 37 empresas, proferi despacho no qual
determinei a autuação de dez tomadas de contas especiais, com o intuito de viabilizar a análise
detalhada das irregularidades sob comento.
60. Nesse mesmo despacho, determinei também o aproveitamento das comunicações processuais
já encaminhadas e das defesas enviadas a esta Corte de Contas. Não foi determinada a citação das
empresas porque entendi que tal procedimento, quatorze anos após a ocorrência dos fatos, seria
improdutivo. Além disso, várias empresas não existem mais, consoante relatado pela unidade técnica
nestes autos, tanto que ficaram revéis em relação às respectivas oitivas.
61. Finalmente, esclareço que não ocorreu a prescrição punitiva do TCU. Afinal, consoante
disposto no Acórdão 1.441/2016 - Plenário, deve ser adotado nesta Corte o prazo prescricional de dez
anos indicado no art. 205 do Código Civil, contado a partir da data de ocorrência da irregularidade a
ser sancionada. No caso vertente, os atos irregulares foram praticados em 2005 e o despacho da titular
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da então Secretaria de Controle Externo no Amazonas, que ordenou a citação, a audiência e a oitiva
dos responsáveis, foi proferido em 9/5/2013. Considerando que, em conformidade com o item 9.1.3 do
mencionado acórdão, o ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva da parte interrompe a
prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, verifica-se que não houve a alegada prescrição.
Diante do acima exposto, voto no sentido de que este Colegiado aprove o acórdão que ora
submeto à apreciação dos meus pares.
ACÓRDÃO Nº 2274/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 012.413/2017-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Maria das Graças Malheiros Monteiro (CPF 064.225.272-68), exsuperintendente; Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF 209.988.051-49), ex-Coordenador
Geral Administrativo; Aloizio Paes de Lima (CPF 035.981.794-72); Francisco Pereira da Rocha (CPF
077.323.412-87); Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), ex-chefe do Núcleo de Execução
Orçamentária e Financeira; José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82); José Domingos
Soares (CPF 142.796.144-15), agente de portaria; Milton Francisco Gomes de Oliveira (CPF
004.968.044-72); Movimaq – Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/0001-80); J.
Campos (CNPJ 03.057.108/0001-09); E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10) e M. M. B. de
Freitas (CNPJ 05.253.857/0001-37).
4. Órgão: Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Estado do
Amazonas (SR/DPF/AM).
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
João Pontes Rocha Filho (OAB/CE 15.087) e outros, representando José Edson Rodrigues de
Souza;
Léo da Silva Alves (OAB/DF 7.621) e outro, representando Maria das Graças Malheiros
Monteiro;
Maria Glades Ribeiro dos Santos (OAB/AM 2.144) e outro, representando Milton Francisco
Gomes de Oliveira.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para
apurar as responsabilidades identificadas no TC 019.760/2008-7, que teve origem em apartado
constituído a partir do traslado de peças do TC 020.680/2006-0, que se refere à Tomada de Contas
Consolidada do Departamento da Polícia Federal relativa ao exercício de 2005,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1º, I, 16, I e III, alínea “c”, 17, 19
e 23, I e III, da Lei 8.443/1992 e 1º, I, 207, 209, IV, 210 e 214, I, do Regimento Interno do TCU em:
9.1. considerar revéis os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), José Domingos
Soares (CPF 142.796.144-15), Francisco Pereira da Rocha (CPF 077.323.412-87) e Milton Francisco
Gomes de Oliveira (CPF 004.968.044-72);
9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF
209.988.051-49), José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82) e Aloizio Paes de Lima (CPF
035.981.794-72);
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9.3. não se manifestar sobre as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Maria das Graças
Malheiros Monteiro (CPF 064.225.272-68), cuja responsabilidade deverá ser analisada no âmbito do
TC 019.760/2008-7;
9.4. considerar revéis as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda., J. Campos, E.
Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas;
9.5. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF
209.988.051-49), Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), José Edson Rodrigues de Souza
(CPF 046.811.003-82), José Domingos Soares (CPF 142.796.144-15), Aloizio Paes de Lima (CPF
035.981.794-72), Francisco Pereira da Rocha (CPF 077.323.412-87) e Milton Francisco Gomes de
Oliveira (CPF 004.968.044-72), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas
até as dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:
5ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
1º/6/2005
7/6/2005
23/6/2005
Total

NF
2.766
1.104
65

OB
900.676
900.714
900.810

UG
200.382
200.382
200.382

Valor (R$)

Empresa emissora da NF

7.960,00
7.970,00
7.920,00
23.850,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

6ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, José Domingos Soares e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
17/5/2005
3/8/2005
15/3/2005
10/2/2005
3/5/2005
15/3/2005
10/2/2005
4/4/2005
21/3/2005
15/3/2005
17/5/2005
10/2/2005
15/3/2005
31/5/2005

2.763
2.764
2.785
2.755
189
372
192
1.082
472
1.087
1.084
1.100
59
60
64

900.612 200.382 6.300,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

901.032
900.165
900.096
900.492
900.164
900.110
900.313
900.203
900.165
900.613
900.103
900.171
900.664

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
J. Campos
J. Campos
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas
M. M. B. de Freitas

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.960,00
7.922,00
8.000,00
7.200,00
7.985,00
7.960,00
7.990,00
7.980,00
7.980,00
7.950,00
7.760,00
3.310,00
7.710,00

Total
104.007,00
7ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Aloizio Paes de Lima e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
14/4/2005

194

900.402 200.382 7.994,00

J. Campos
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17/5/2005
14/4/2005

196
61

900.615 200.382 7.950,00
900.404 200.382 7.920,00

J. Campos
M. M. B. de Freitas

Total
23.864,00
8ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes, Francisco Pereira da Rocha e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
4/7/2005
26/8/2005

2.771
2.789

900.853 200.382 7.820,00
901.174 200.382 7.522,59

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.

Total
15.342,59
9ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé
Martins Fernandes e Milton Francisco Gomes de Oliveira;
Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência:
Data
NF
OB
UG
Valor (R$)
Empresa emissora da NF
22/7/2005
29/9/2005
31/5/2005
22/7/2005
20/5/2005

Total

2.777
2.796
374
553
63

900.996
901.314
900.662
900.979
900.627

200.382
200.382
200.382
200.382
200.382

7.990,00
5.218,07
7.915,00
8.000,00
3.030,00

Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
Movimaq – Comércio e Representação Ltda.
J. Campos
E. Gomes Trindade
M. M. B. de Freitas

32.153,07

9.6. aplicar aos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF 209.988.051-49), Ivanhoé
Martins Fernandes (CPF 297.530.907-49), José Edson Rodrigues de Souza (CPF 046.811.003-82),
José Domingos Soares (CPF 142.796.144-15), Aloizio Paes de Lima (CPF 035.981.794-72), Francisco
Pereira da Rocha (CPF 077.323.412-87) e Milton Francisco Gomes de Oliveira (CPF 004.968.044-72),
individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU,
nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das
notificações, para comprovarem perante o Tribunal, consoante disposto no art. 214, III, alínea “a”, do
Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se
forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável
Francisco Canindé Fernandes de Macedo
Ivanhoé Martins Fernandes
José Edson Rodrigues de Souza
José Domingos Soares
Aloizio Paes de Lima
Francisco Pereira da Rocha
Milton Francisco Gomes de Oliveira

Valor da multa (em R$)
83.000,00
83.000,00
10.000,00
43.000,00
10.000,00
6.000,00
83.000,00

9.7. em conformidade com o disposto nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do Regimento
Interno do TCU, declarar inidôneas, por dois anos, para participarem de licitação na administração
pública federal, as empresas Movimaq – Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/000180); J. Campos (CNPJ 03.057.108/0001-09); E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10) e M. M.
B. de Freitas (CNPJ 05.253.857/0001-37);
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9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não sejam atendidas as notificações;
9.9. autorizar, caso seja solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e
consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando
o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o
Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para
comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado
monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
9.10. alertar o responsável que requerer o parcelamento de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do
§ 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.11. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do
Amazonas, nos termos dos arts. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU,
para a adoção das medidas que entender cabíveis; e
9.12. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram,
para a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Amazonas, fazendo menção ao processo
2006.32.00.000083-1, que tramita naquela unidade judiciária.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2274-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes.
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

Processo: 012.413/2017-8
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Dpf - Superint. Regional/am - Mj
Responsável(eis): Milton Francisco Gomes de Oliveira, José Domingos Soares, J. Campos,
M.m.b.de Freitas, Movimaq Comercio e Representacoes Ltda, Jose Edson Rodrigues de Souza, E.
Gomes Trindade, Aloizio Pais de Lima, Francisco Pereira da Rocha, Maria das Graças Malheiros
Monteiro, Ivanhoe Martins Fernandes, Francisco Caninde Fernandes de Macedo
Interessado(os): Não há.
TERMO DE IMPEDIMENTO
Com fulcro no art. 151, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, declaro-me impedido
para relatar o presente feito.
Brasília, 25 de setembro de 2019.
(Assinado eletronicamente)

AUGUSTO NARDES
Ministro
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GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC 021.125/2014-7
Natureza(s): Atos de Admissão (Revisão de Ofício)
Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União
Interessado: Paulo Wanderson Moreira Martins (029.889.711-37)
Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF nº 22.256), Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues
Advogados (OAB/DF nº 1.124/06)
SUMÁRIO: REVISÃO DE OFÍCIO. ATO DE ADMISSÃO. SERVIDOR OCUPANTE DO
CARGO DE AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
EM CERTIDÕES DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL E DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE SE ESTABELECER REQUISITOS DE
POSSE EM CARGO PÚBLICO POR MEIO DE EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA PARA
OS FINS DO DISPOSTO NO § 2º DO 260 DO RITCU. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ANTERIORMENTE PROFERIDO.

RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da unidade técnica, cujos termos são os seguintes:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de ato de admissão de Paulo Wanderson Moreira Martins (CPF 029.889.711-37), no
cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) do Tribunal de Contas da União (TCU).
2. O referido ato foi apreciado pela legalidade por este Tribunal, mediante o
Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara, de relatoria do Exmo. Ministro-Substituto Augusto Sherman, na
sessão de 23/9/2014 (peça 54).
3. A presente instrução tem como objetivo a reapreciação do ato de admissão do interessado,
haja vista afronta ao ordenamento jurídico.
HISTÓRICO
4. Para um melhor entendimento dos fatos relativos à admissão do servidor em comento cumpre
transcrever parte da instrução elaborada por esta unidade técnica em julho de 2019 (peça 69):
4. O Exmo. Ministro Benjamin Zymler proferiu comunicação na sessão ordinária do Plenário do TCU no dia
26/6/2019 (peça 58), a qual foi aprovada, dando notícias de suposto descumprimento, por parte do então candidato Paulo
Wanderson Moreira Martins, de requisitos para investidura no cargo de AUFC previstos no Edital 2, de 12/8/2013 (peça
63), conforme transcrição abaixo:
Refiro-me ao processo administrativo instaurado com vistas a examinar a legalidade da posse do Auditor Federal
de Controle Externo (AUFC) Paulo Wanderson Moreira Martins em razão de expediente encaminhado pela Associação
Nacional dos Auditores de Controle Externo (ANTC) à Corregedoria deste Tribunal (TC 036.045/2016-0, ao qual foi
apensado o TC 006.195/2017-2).
2. Referida associação deu notícia de suposto descumprimento, por parte do então candidato Paulo Wanderson
Moreira Martins, de requisitos para investidura no cargo de AUFC previstos no Edital 2, de 12/8/2013, de seguinte teor:
“3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
(...)
3.9. Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que tenha residido nos
últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há seis meses, respeitado o prazo de validade
descrito na própria certidão, quando houver.
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3.10 Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos
cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando
houver.”
3. Segundo o expediente da ANTC, o candidato, no ato de sua posse, teria omitido propositalmente certidões dos
foros criminais do estado do Mato Grosso, bem assim a folha de antecedentes daquele estado, no qual respondia a
processo penal instaurado em razão da suposta prática de crime de peculato contra o Banco do Brasil S/A, instituição da
qual era empregado (Ação Penal 86.058).
4. De fato, os elementos colacionados pela ANTC – dentre os quais destaco o pedido de pagamento de horas
extraordinárias até o dia 31/5/2009, em reclamação trabalhista movida contra o Banco do Brasil, para o qual trabalhava
no município de Cáceres/MT – apontam possível omissão dolosa de informações exigidas no edital para investidura no
cargo, uma vez que o então candidato teria residido no estado do Mato Grosso dentro do quinquênio estipulado no edital.
Esse fato é confirmado pela Corregedoria e pelos atos constantes do sistema Sisac (desligamento do Banco do Brasil na
data de 4/10/2009 em Mato Grosso e admissão na Caixa Econômica, para a qual trabalhou no estado de Goiás).
5. Assim, independentemente da existência, no âmbito interno, de processo administrativo que visa a possível
invalidação dos atos de nomeação e posse do então candidato Paulo Wanderson Moreira Martins, há indícios suficientes
para que o Tribunal, no exercício de sua competência prevista na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992,
arts. 1º, V, e 39, I, instaure, imediatamente, processo de revisão de ofício da admissão do interessado. Admissão essa que
foi registrada em 23/9/2014 (Acórdão 5056/2014-2ª Câmara).
6. Nesse sentido, o § 2º art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal prevê (grifos acrescidos):
“Art. 260. Para o exercício da competência atribuída ao Tribunal, nos termos do inciso III do art. 71 da
Constituição Federal, a autoridade administrativa responsável por ato de admissão de pessoal ou de concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão, a que se refere o artigo anterior, submeterá os dados e informações necessários ao
respectivo órgão de controle interno, que deverá emitir parecer sobre a legalidade dos referidos atos e torná-los
disponíveis à apreciação do Tribunal, na forma estabelecida em ato normativo.
(...)
§ 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa e poderá
ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco
anos da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.”
Por conseguinte, proponho o sorteio de relator para que se proceda à revisão de ofício do Acórdão 5056/2014-2ª
Câmara (TC 021.125/2014-7) relativamente a esse interessado.
5. Com vista ao atendimento do comunicado, esta unidade técnica, por meio do Ofício 3.152/2019-TCU/Sefip, de
27/6/2019 (peça 64), solicitou à Secretaria de Gestão de Pessoas do TCU (Segep) cópia da pasta funcional do servidor, em
especial da documentação apresentada por ocasião da posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, conforme
item 3 do Edital nº 2, de 12/8/2013, referente ao Concurso Público promovido pelo TCU.
6. Em análise inicial da documentação enviada, peça 66, constata-se que não há certidões dos foros criminais do
Estado do Mato Grosso, bem assim a folha de antecedentes daquele Estado. A declaração de residência, peça 66, p. 22,
menciona, nos termos do art. 299 do Código Penal, apenas endereços residenciais nos últimos cinco anos no Estado de
Goiás e no Distrito Federal, sem fazer menção a quaisquer endereços no Estado do Mato Grosso.
7. Por outro lado, apesar de constar a informação no referido comunicado de suposta prática de crime de peculato
contra o Banco do Brasil S/A, instituição da qual era empregado (Ação Penal 86.058), a declaração de boa conduta
apresentado por ele, nos termos do art. 299 do Código Penal, peça 66, p. 20, não faz menção a esse fato.
8. Em relação à declaração de residência, saliente-se que constou da comunicação feita ao Plenário, que o Sr.
Paulo Wanderson Moreira Martins ajuizou ação trabalhista movida contra o Banco do Brasil S/A com pedido de
pagamento de horas extraordinárias até o dia 31/5/2009. Em consulta realizada no endereço do Tribunal Regional do
Trabalho da 18ª Região, confirma-se que, de fato, consta na sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, peça
67, p. 11, a afirmação feita pelo reclamante (Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins) que mesmo após o seu afastamento,
permaneceu à disposição do banco nos horários das 9h às 18h, de segunda a sexta, sem intervalo intrajornada, entre os
dias 10/2/2009 e 31/5/2009.
9. Além disso, o servidor permaneceu com vínculo trabalhista com o Banco do Brasil S/A até o dia 04/10/2009,
conforme consta do seu formulário de desligamento disponibilizado no Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e
Concessões (Sisac) pelo referido banco, peça 60. Em consulta aos documentos apresentados pelo Sr. Paulo Wanderson
Moreira Martins para tomar posse no cargo de AUFC, percebe-se que os documentos abaixo listados foram datados em
21/3/2014:
a) Formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do Imposto de
Renda Pessoa Física (peça 66, p. 18);
b) Declaração de acumulação (peça 66, p. 19);
c) Declaração de boa conduta (peça 66, p. 20);
d) Declaração de conta bancária (peça 66, p. 21);
e) Declaração de residência (peça 66, p. 22);
f) Ficha cadastral (peça 66, p. 26); e
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g) Requisição de documento funcional (peça 66, p. 29).
10. Diante dessas informações, conclui-se que as certidões apresentadas deveriam contemplar o período de cinco
anos anteriores a 21/3/2014, ou seja, 21/3/2009. Nessa data, conforme evidenciado no item 8 acima, o servidor ainda
residia em Mato Grosso e não apresentou as certidões dos foros criminais nem a folha de antecedentes daquele Estado.
Em relação a esse fato, registre-se que os arts. 71 e 72 do Código Civil assim dispõem:
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á
domicílio seu qualquer delas.
Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é
exercida.
11. No caso da declaração de boa conduta apresentada pelo Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, a informação
da ação penal em curso poderia, em tese, influenciar o resultado da sindicância de vida pregressa realizada pela
Comissão do Concurso, em face da inobservância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e o da vinculação ao
edital.
12. Em relação a esse assunto, transcreve-se abaixo o que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APROVAÇÃO. ATO DE
NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO POSTERIOR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL CONTRA O RECORRENTE. PARECERES
OPINATIVOS PELA RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. DECRETO DO GOVERNADOR.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES AFASTADA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRAZO DE VALIDADE
DO CERTAME EXPIRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Candidato aprovado para o cargo de agente penitenciário que, quando da apresentação da documentação
solicitada para a posse, comprovou a existência de ação penal em trâmite contra ele, fato que deu origem ao decreto que
tornou sem efeito sua nomeação, já que tal situação evidenciava o descumprimento de normas editalícias relativamente
a requisitos necessários para a posse.
2. O fato de o decreto mencionar pareceres que dispunham sobre reserva de vaga para o recorrente até o deslinde
da ação penal não atrai a incidência da teoria dos motivos determinantes, já que naquele ato nada ficou referido nesse
sentido, sendo o parecer um mero pronunciamento opinativo.
3. A sentença penal absolutória na referida ação transitou em julgado em 2014, e o prazo de validade do concurso
expirou em 2008.
4. Não preenchendo o candidato determinados requisitos necessários à posse, inviável se mostra a pretensão
mandamental.
5. Ausência de direito líquido e certo.
Recurso ordinário improvido. (RMS 49.281/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016). (grifos inseridos)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO
CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO - CARGO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL NOMEAÇÃO E POSSE - DESCONSTITUIÇÃO - REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO PREENCHIDOS - CORREÇÃO DE
ILEGALIDADE - PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO - SÚMULA 473 DO PRETÓRIO EXCELSO - INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde da controvérsia.
II - O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de
condições no ingresso no serviço público.
III- Não ofende qualquer direito líquido e certo o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse de
candidato que não preencheu os requisitos exigidos no instrumento convocatório.
IV - Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos..."
V - O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto,
como ocorreu in casu, não havendo qualquer omissão do aresto quanto às teses constitucionais, que restaram efetivamente
analisadas.
VI - Inviável a utilização dos embargos de declaração, sob a alegação de omissão, contradição ou obscuridade,
quando a pretensão almeja – em verdade – reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da
decisão embargada.
VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 21.467/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 06/08/2007). (grifos inseridos)
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13. Diante desse contexto e considerando os requisitos básicos para a investidura no cargo de AUFC, previstos no
item 3 do Edital nº 2-TCU, de 12/8/2013, o servidor deveria ter apresentado não só as certidões dos distribuidores
criminais do Estado de Goiás e do Distrito Federal e dos Territórios, mas também as certidões relativas ao Estado de
Mato Grosso. Assim, pode-se concluir que há indícios de descumprimento do Edital nº 2-TCU, de 12/8/2013.

5. Assim, considerando o conteúdo do Comunicado do Exmo. Ministro Benjamin Zymler
proferido na sessão ordinária do Plenário do TCU no dia 26/6/2019 (peça 58), a qual foi aprovada,
dando notícias de suposto descumprimento, por parte do então candidato Paulo Wanderson Moreira
Martins, de requisitos para investidura no cargo de AUFC, previstos no Edital 2 - TCU, de 12/8/2013
e, frente à constatação de mantença de vinculação ao Banco do Brasil S/A, conforme itens 8 a 13 da
instrução constante à peça. 69, esta Secretaria propôs a autorização de realização de novo exame no
ato de admissão do interessado, com vistas à verificação da ocorrência de violação à ordem legal que
fundamente a revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara.
6. Após o devido sorteio efetuado pela Secretaria de Sessões deste Tribunal, o novo presidente
deste processo, Exmo. Ministro Benjamin Zymler, proferiu despacho (peça 76) acolhendo a
proposição desta unidade técnica com autorização de adoção das medidas pertinentes.
7. Considerando que os elementos constantes no TC-036.045/2016-0, mencionado na
comunicação feita pelo Ministro Benjamin Zymler, na sessão ordinária do Plenário do TCU no dia
26/6/2019 (peça 58), podem subsidiar a análise que será realizada, esta unidade técnica propôs o
envio destes autos ao gabinete do Ministro relator, para que seja autorizada a obtenção de cópia das
peças do TC-036.045/2016-0, para que sejam juntadas a estes autos, para fins de instrução, peça 78.
8. Acolhida a proposta e autorizada a extração de cópia daqueles autos com a juntada a estes
autos às peças 82 a 144, esta Unidade Técnica enviou ao Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins o
ofício de oitiva, para que se manifestasse sobre os indícios de irregularidade, peça 146, os quais
seguem listados abaixo:
a) Comunicação feita pelo Exmo. Ministro Benjamin Zymler na sessão ordinária do Plenário do TCU, no
dia 26/6/2019 (cópia anexa), dando notícias de suposto descumprimento de requisitos para sua investidura no
cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), previstos no Edital 2 - TCU, de 12/8/2013, referente ao
Concurso Público promovido pelo TCU;
b) Omissão na Declaração de Boa Conduta, apresentada na ocasião da posse, de informação de ação
penal em curso em seu nome no Poder Judiciário de Mato Grosso, Comarca de Cáceres/MT (Processo: 157011.2009.8.11.0006);
c) Omissão na Declaração de Residência, apresentada na ocasião da posse, que residia em Mato Grosso
nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do referido documento, 21/3/2014;
d) Não apresentação de certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que tenha
residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há seis meses,
respeitado o prazo de validade das referidas certidões, em descumprimento do item 3.9 do Edital 2 - TCU, de
12/8/2013, considerando que, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da apresentação dos documentos
para a posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, dia 21/3/2014, residiu no Estado de Mato
Grosso;
e) Não apresentação da folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha
residido nos últimos cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade descrito
na própria certidão, em descumprimento do item 3.10 do Edital 2 - TCU, de 12/8/2013, considerando que, nos
últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da apresentação dos documentos para a posse no cargo de Auditor
Federal de Controle Externo, dia 21/3/2014, residiu no Estado de Mato Grosso;
f) Demais elementos juntados aos autos, cujas cópias estão à disposição de Vossa Senhoria.

9. O interessado recebeu o referido documento em 30/07/2019 (peças 147 e 148), por intermédio
de e-mail enviado diretamente para o seu endereço no TCU. O AR dos correios atestam também o
recebimento do ofício no mesmo dia, peças 149 e 150.
10. O servidor solicitou prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias para se manifestar, alegando
que as informações do TC-006.195/2017-2 não estavam constando dos autos e que elas seriam
fundamentais para a sua defesa. Importa informar que a prorrogação do prazo foi autorizada por 5
(cinco) dias, considerando que a cópia daquele processo não foi objeto da oitiva a ele endereçada.
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EXAME TÉCNICO
Resposta à oitiva
11. Em resposta à oitiva realizada, peça 161, relatou, inicialmente, breve histórico dos fatos. Em
seguida, alegou prejudicialidade ao seu exercício da ampla defesa e do contraditório, afirmando que
no ofício de oitiva não restou claro sobre quais ilegalidades teria que se pronunciar. Acrescentou que
a alínea “f” do ofício de oitiva é bem genérico e que supostamente os demais elementos ali
mencionados devem se referir aos documentos do TC-036.045/2016-0, cujo desfecho final lhe teria
sido favorável, mencionando o Parecer da Consultoria Jurídica à peça 137.
12. Em seguida, afirma que não há qualquer ilegalidade no seu ato de admissão, iniciando a sua
argumentação sobre a questão da sua residência nos últimos cinco anos que antecederam a sua posse
no TCU. Esclarece que alterou a sua residência em março de 2009 com ânimo definitivo para
Goiânia/GO, depois de ter sido afastado preventivamente do Banco do Brasil, em 10/2/2009. Para
demonstrar isso, menciona vários documentos que foram apresentados à Corregedoria deste Tribunal.
Esclarece que tinha que se deslocar para Cáceres/MT algumas vezes e que nessas ocasiões ficava
hospedado no Hotel Santa Terezinha, afirmando que isso não significava que mantinha residência
naquela cidade. Salienta que a Presidência do TCU afirmou que ele havia preenchido todos os
requisitos legais para o seu ingresso nos quadros da secretaria do TCU, conforme menção feita no
item 52 do Parecer da Conjur, à peça 137. Conclui que não há quaisquer irregularidades com relação
às certidões previstas no edital do concurso. Registra, ainda, que o edital do concurso exigia certidões
dos locais de residência e não de domicílio ou moradia provisória. Em relação a esses conceitos, faz
uma breve explanação sobre esse assunto, para, no final, afirmar que não residiu no Estado de Mato
Grosso no período de cinco anos antes da sua posse neste Tribunal.
13. Em relação à declaração de boa conduta apresentada na ocasião da sua posse, afirma que
uma ação penal em curso não tem o poder de desabonar a boa conduta, em vista do princípio
constitucional da presunção da inocência. Além disso, afirma nunca ter existido nenhuma sentença
condenatória em seu nome. Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre o assunto. Salienta que o posicionamento da autoridade responsável
por empossar os candidatos nomeados para o TCU é cristalino no sentido de que apenas decisão
transitada em julgado poderia impedir a posse de candidato no concurso público, fundamentando a
sua tese em documento anexado à peça 161, p. 51-54. Acrescenta que não há, no edital, previsão de
consequência jurídica de eventual omissão de documentos. Menciona julgados do STJ e do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que abordaram o assunto.
14. Ele apresenta tese na qual o edital do concurso não estaria obedecendo os ditames
constitucionais e legais, por exigir a apresentação de certidões, itens 3.9 e 3.10 do edital do concurso,
como requisito básico para a investidura no cargo, pugnando pelo seu afastamento. Para isso,
menciona entendimento do STF, STJ e do TCU.
15. Por fim, solicita que esta corte de Contas analise o caso com a observância dos precedentes
deste TCU nos casos em que o julgamento do ato apreciado se deu pela legalidade, mesmo não tendo
sido preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei, considerando a sua situação particular,
mencionada na sua defesa.
Análise
16. Com relação ao item 11, o ofício de oitiva enviado ao interessado deixa bem claro quais
pontos serão objeto de análise da revisão de ofício. Além disso, ele mesmo menciona fato constante do
processo TC-036.045/2016-0, o qual versou sobre denúncia encaminhada à Corregedoria do TCU
sobre ação penal em curso em nome do interessado. Com relação ao parecer da Conjur, registre-se
que se trata de peça de processo administrativo e que ele não vincula a decisão que vier a ser
proferida por este Tribunal. Além disso, esse parecer menciona jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que, no seu item 33, resume:

176
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2. O raciocínio é direto: ato administrativo de posse de servidor que não cumpre requisitos objetivos
previstos no edital é viciado e deve ser anulado, após o devido contraditório e a ampla defesa. Trata-se do
exercício do poder de autotutela administrativa, consignado no referido enunciado sumular do STF.

Por outro lado, o que restou decidido nos processos mencionados pelo interessado, TC006.195/2017-2 e TC-036.045/2016-0, não impede que este Tribunal decida de forma diversa em
processo de controle externo.
17. No que se refere a sua residência nos últimos cinco anos que antecederam a sua posse no
cargo de AUFC, registre-se que, conforme já verificado na instrução de peça 69, o referido servidor
residia no Estado de Mato Grosso dentro do período de cinco anos que antecederam a data da
apresentação dos documentos para tomar posse no cargo de AUFC, ou seja, 21/3/2009, pois,
conforme já mencionado naquela instrução, ele mesmo declarou em juízo, que mesmo após o seu
afastamento da atividades exercidas no Banco do Brasil, permaneceu à disposição do banco nos
horários das 9h às 18h, de segunda a sexta, sem intervalo intrajornada, entre os dias 10/2/2009 e
31/5/2009, de acordo com a sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, peça 67, p. 11.
Apesar desses fatos e mesmo considerando a data de sua posse no cargo de AUFC, 30/4/2014, entre
30/4/2009 e, pelo menos, 31/5/2009, como visto acima, ele residia no Estado de Mato Grosso, ou seja,
dentro do período de cinco anos exigido pelo edital do concurso, para apresentação das certidões já
mencionadas.
18. Por outro lado, mesmo que seja afastada essa questão relacionada com o período que o
interessado residia nos últimos cinco anos, o fato de ter chegado ao conhecimento do TCU, mesmo
após a sua posse no cargo de AUFC, de informação sobre a ação penal em curso em nome do
interessado por si só já é suficiente para o não atendimento do item 3.18 do Edital 2 – TCU, de
12/8/2013, pois aquele fato configura ato desabonador de conduta por parte de quem está sendo
investigado, conforme transcrição abaixo:
3.18 Estará impedido de tomar posse o candidato:
a) ex-servidor demitido ou destituído de cargo em comissão, na vigência do prazo de incompatibilidade para
investidura em cargo público federal, conforme previsto no artigo 137 da Lei nº 8.112/1990;
b) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por meio dos documentos referentes
à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e 3.11 deste edital ou por diligência realizada.
3.19 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá
entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para investidura no cargo por ocasião da posse.

19. Dessa forma, resta evidenciada a omissão, na Declaração de Boa Conduta, apresentada na
ocasião da posse, de informação de ação penal em curso em seu nome no Poder Judiciário de Mato
Grosso, Comarca de Cáceres/MT (Processo: 1570-11.2009.8.11.0006), bem como a omissão na
Declaração de Residência, apresentada na ocasião da posse, que residia em Mato Grosso nos últimos
5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do referido documento, 21/3/2014.
20. Além do mais, não foram apresentadas as certidões dos setores de distribuição dos foros
criminais dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual,
expedidas, no máximo, há seis meses, respeitado o prazo de validade das referidas certidões, em
descumprimento do item 3.9 do Edital 2 - TCU, de 12/8/2013, bem como a folha de antecedentes da
Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedida há, no
máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, em descumprimento
do item 3.10 do Edital 2 - TCU, de 12/8/2013.
21. Sobre os argumentos apresentados em relação a sua boa conduta, saliente-se que a
possibilidade de se fazer avaliação da boa conduta do candidato a cargo público já foi decidida por
diversas vezes no âmbito da Justiça. Essa avaliação não se confunde com a declaração negativa de
antecedentes criminais. A investigação social, em concurso público, prevista, neste caso, no item
3.18, alínea “a”, do Edital 2 – TCU, de 12/8/2013, não se resume em analisar a vida pregressa do
candidato quanto à infração penal que porventura já tenha praticado, afastando, nesse aspecto, o
argumento de presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de
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1988. Ela serve para avaliar a boa conduta moral e social do candidato no decorrer da sua vida.
Exemplos disso são os julgados abaixo:
ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO - EXCLUSÃO DA NOMEAÇÃO - POSSIBILIDADE INDICIADO EM INQUÉRITO POLICIAL, POR PARTICIPAÇÃO EM CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA – BOA CONDUTA SOCIAL NÃO DEMONSTRADA - PREVISÃO EDITALÍCIA.
1 - Embora o recorrente tenha sido aprovado no Concurso Público para o cargo de PrimeiroSargento no Quadro de Praças Especialistas da Polícia Militar do Estado do Tocantins, não tem
direito à nomeação. Isto porque, o recorrente não preenche os requisitos previstos no Edital nº
002/99, de 22.12.99, cujo item VI.2 estabelecia que os candidatos seriam submetidos a rigoroso
levantamento da vida pretérita, podendo ter suas inscrições e demais atos anulados, caso não
tivessem boa conduta social ou houvesse registro de antecedentes criminais. Ora, o recorrente figura
como indiciado por participação em crime contra a Ordem Tributária (sonegação de impostos e
desvio de recursos públicos), não tendo demonstrado nos autos sua alegada boa conduta social.
2 - Ademais, na via processual constitucional do mandado de segurança, a liquidez e a certeza
do direito devem vir demonstradas initio litis. Não comporta a análise da falsidade de Certidão
Policial apresentada pela Delegacia Estadual de Crimes contra a Fazenda Pública e Economia
Popular. Para tanto, é necessário dilação probatória, possível somente na via ordinária. Ausência de
liquidez e certeza a amparar a pretensão.
3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 15.260, Quinta Turma, relator: Ministro Jorge
Scartezzini, DJe de 8/3/2004). Grifos inseridos.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE
CANDIDATO POR MÁ CONDUTA. CARREIRA POLICIAL. CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É constitucional e legal a eliminação de candidato a concurso público para ingresso na
carreira policial pela caracterização de má conduta na investigação sumária da vida
pregressa, sendo irrelevante posterior absolvição no juízo criminal, tendo em vista o princípio da
incomunicabilidade das instâncias.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 23.819, Quinta Turma, relator: Ministro
Arnaldo Esteves Lima, DJe de 15/06/2009). Grifos inseridos.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO.
APROVAÇÃO. ATO DE NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO POSTERIOR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL
CONTRA O RECORRENTE. PARECERES OPINATIVOS PELA RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO
TORNADA SEM EFEITO. DECRETO DO GOVERNADOR. TEORIA DOS MOTIVOS
DETERMINANTES AFASTADA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME EXPIRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Candidato aprovado para o cargo de agente penitenciário que, quando da apresentação da
documentação solicitada para a posse, comprovou a existência de ação penal em trâmite contra ele,
fato que deu origem ao decreto que tornou sem efeito sua nomeação, já que tal situação evidenciava o
descumprimento de normas editalícias relativamente a requisitos necessários para a posse.
2. O fato de o decreto mencionar pareceres que dispunham sobre reserva de vaga para o
recorrente até o deslinde da ação penal não atrai a incidência da teoria dos motivos determinantes, já
que naquele ato nada ficou referido nesse sentido, sendo o parecer um
mero pronunciamento opinativo.
3. A sentença penal absolutória na referida ação transitou em julgado em 2014, e o prazo de
validade do concurso expirou em 2008.
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4. Não preenchendo o candidato determinados requisitos necessários à posse, inviável se mostra
a pretensão mandamental.
5. Ausência de direito líquido e certo.
Recurso ordinário improvido. (RMS 49.281, Segunda Turma, relator: Ministro Humberto
Martins, DJe de 25/8/2016). Grifos inseridos.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EXONERAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
1. É possível a invalidação de nomeação e a posse de servidora que não atendeu aos requisitos
legalmente exigidos, por ausência de boa conduta.
2. Uma vez respeitados o contraditório e a ampla defesa, é perfeitamente cabível a apuração dos
fatos imputados através do competente processo administrativo disciplinar.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 20.931, Quinta Turma, relator: Ministro Jorge
Mussi, DJe de 8/4/2011). Grifos inseridos.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESLIGAMENTO DO CANDIDATO. INFORMAÇÃO
FALSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na eliminação de candidato do certame público para ingresso na carreira
de Inspetor de Segurança Penitenciária por apresentar, na fase de avaliação de conduta social,
declaração falsa de sua vida criminal pregressa.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 31.999, Primeira Turma, relator: Ministro
Hamilton Carvalhido, DJe de 2/12/2010). Grifos inseridos.
22. Por demais elucidativo, segue trecho do voto do relator desse último julgado:
In casu, contudo, o motivo determinante para a exclusão do impetrante do concurso, registre-se,
com expressa previsão no edital, foi outro: fornecimento de declaração falsa pelo candidato.
Ora, a investigação social, em concurso público, não se resume em analisar a vida pregressa do
candidato quanto à infração penal que porventura já tenha praticado.
Ao contrário, visa avaliar sua conduta moral e social no decorrer de toda vida, aferindo seu
comportamento diante das obrigações, deveres e proibições legais, extremamente importantes para o
ocupante de cargo público ligado à atividade policial e penitenciária. Assim, quando deixou de
declarar fato o qual tinha por obrigação informar, o impetrante, além de violar a literalidade do
edital, o que, por consequência expressa, já resulta na sua imediata exclusão do concurso, não
havendo falar, a propósito, em cerceamento de defesa ou em violação do devido processo legal,
acabou por demonstrar que não possui o requisito moral necessário à aprovação na análise de
formação social.
Nesse sentido:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR MÁ CONDUTA. CARREIRA
POLICIAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É constitucional e legal a eliminação de candidato a concurso público para ingresso na carreira policial pela
caracterização de má conduta na investigação sumária da vida pregressa, sendo irrelevante posterior absolvição no juízo
criminal, tendo em vista o princípio da incomunicabilidade das instâncias.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no RMS 23819/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 14/05/2009, DJe 15/06/2009).

Ao que se tem, portanto, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a exclusão do candidato
baseou-se em decisão legal (prevista no edital, proferida por autoridade competente e devidamente
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fundamentada), como bem descrito pelo Tribunal estadual. E, diante dos fatos apresentados, que em
nada se mostram irrelevantes, ao reverso, tem-se que a conclusão a que chegou o Tribunal do Estado
do Rio de Janeiro não discrepa do já firmado por esta Corte Superior, em caso semelhante:
"MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO.
POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Policial Rodoviário Federal, se o impetrante
foi excluído do concurso público, em decorrência da constatação da omissão de fatos no ato de sua inscrição – a
existência do Inquérito Policial nº154 (fls. 47 e 59), instaurado contra ele - infringindo norma expressa do Edital nº 01/98,
violando, também, na condição de postulante a cargo público o dever de lealdade à Administração, traduzido no respeito à
lei.
2. Segurança denegada." (MS 6416/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/11/1999, DJ 13/12/1999 p. 123).

Em verdade, ao que se tem, o impetrante demonstra simples inconformismo com o decidido, não
logrando êxito de comprovar o seu direito líquido e certo, a ser amparado no presente mandamus.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É O VOTO.
23. O STF no RE 156.400-8/SP assim decidiu sobre investigação sumária sobre a vida
pregressa no âmbito de concurso para provimento de cargo:
CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO – VIDA PREGRESSA – CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
O que se contém no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, a pressupor litígio ou
acusação, não tem pertinência à hipótese em que analisado o atendimento de requisitos referentes à
inscrição de candidato a concurso público. O levantamento ético-social dispensa o contraditório, não
se podendo cogitar quer da existência de litígio, quer de acusação que vise a determinada sanção.
(RE 156.400-8/SP, 2ª Turma, relator: Ministro Marco Aurélio, publ. no DJ de 15/9/1995)
Concurso público. Investigação sobre a vida pregressa. Ausência de contraditório. Investigação
sumária. Precedente da Suprema Corte.
1. Precedente da Suprema Corte afasta a aplicação do art. 5º, LV, da Constituição Federal
quando se trate de investigação sumária sobre a vida pregressa para efeito de inscrição em concurso
público.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 233.303-6/CE, 1ª turma, relator: Ministro Menezes Direito, DJe de 1/8/2008)
24. Ainda sobre esse assunto e para melhor compreensão da matéria, transcreve-se abaixo os
requisitos para a posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, previstos no item 3 do
Edital nº 2 – TCU, de 12 de agosto de 2013:
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo
dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal.
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
3.7 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse.
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
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3.9 Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que
tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há
seis meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver.
3.10 Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha
residido nos últimos cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade
descrito na própria certidão, quando houver.
3.11 Apresentar declaração do órgão público a que esteja vinculado, se for o caso, registrando
que o candidato tem situação jurídica compatível com nova investidura em cargo público federal, haja
vista não ter incidido nos artigos 132, 135 e 137, parágrafo único, todos da Lei nº 8.112/1990 e suas
alterações (penalidade de demissão e de destituição de cargo em comissão), nem ter sofrido, no
exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.
3.12 Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública e quanto ao recebimento de proventos decorrentes de aposentadorias ou pensões.
3.13 Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado(a), a do
cônjuge.
3.14 Submeter-se a exame de higidez física e mental, capacitante ou incapacitante, de
responsabilidade exclusiva do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de aferir se as condições
física e psíquica são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo.
3.15 Providenciar, a suas expensas, os exames laboratoriais e complementares necessários à
realização do exame médico a que se refere o subitem anterior. A relação de tais exames será
fornecida por ocasião da participação na segunda etapa do certame.
3.16 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.
3.17 Cumprir as determinações deste edital.
3.18 Estará impedido de tomar posse o candidato:
a) ex-servidor demitido ou destituído de cargo em comissão, na vigência do prazo de
incompatibilidade para investidura em cargo público federal, conforme previsto no artigo 137 da Lei
nº 8.112/1990;
b) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por meio dos
documentos referentes à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e 3.11
deste edital ou por diligência realizada.
3.19 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que,
caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para
investidura no cargo por ocasião da posse.
(grifos inseridos)
25. Essa previsão editalícia é totalmente justificável, considerando as atribuições que serão
desempenhadas pelos AUFCs. Nesse sentido, vale lembrar que as atribuições do TCU, com sede no
Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, estão listadas no art. 71 da Constituição
Federal de 1988, conforme abaixo:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo
ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas
as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
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IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe,
de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao
erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas
previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas
atividades.

26. Além desses dispositivos, compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme art. 1º,
inciso I, da Lei 8.443/1992, entre outras:
I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;
27. O artigo 5º da mesma lei dispõe sobre a abrangência da atuação do TCU. Dentre os incisos
ali mencionados, transcreve-se o inciso I:
Art. 5° A jurisdição do Tribunal abrange:
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 1° desta Lei, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária;

28. As obrigações do servidor ocupante do cargo que o interessado ocupa atualmente está
descrita na lei nos arts. 86 e 87 da mesma lei, a seguir transcritos:
Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de
Contas da União:
I - manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade;
II - representar à chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscalização,
em casos de falhas e/ou irregularidades;
III - propor a aplicação de multas, nos casos previstos no Regimento Interno;
IV - guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e
pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e
relatórios destinados à chefia imediata.
Art. 87. Ao servidor a que se refere o artigo anterior, quando credenciado pelo Presidente do Tribunal
ou, por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas da secretaria do Tribunal, para desempenhar
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funções de auditoria, de inspeções e diligências expressamente determinadas pelo Tribunal ou por sua
Presidência, são asseguradas as seguintes prerrogativas:
I - livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas da União;
II - acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu trabalho;
III - competência para requerer, nos termos do Regimento Interno, aos responsáveis pelos órgãos e
entidades objeto de inspeções, auditorias e diligências, as informações e documentos necessários para
instrução de processos e relatórios de cujo exame esteja expressamente encarregado por sua chefia imediata.

29. Já o art. 4º da Lei 10.356/2001, explicita que:
Art. 4o É atribuição do cargo de Analista de Controle Externo – Área de Controle Externo o
desempenho de todas as atividades de caráter técnico de nível superior relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas da União.
30. A Resolução TCU 154/2002, que dispõe sobre as atribuições dos cargos e das funções de
confiança do quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União, no seu Capítulo I, arts. 6º e 7º,
elenca as atribuições específicas do cargo de Auditor Federal de Controle Externo da Área de
Controle Externo, cargo para o qual o interessa prestou concurso e tomou posse, conforme
transcrição abaixo:
CAPÍTULO I
DO CARGO DE AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO
(NR) (Resolução - TCU Nº 227, DE 24/06/2009, DOU DE 26/06/2009)

Seção I
Da Área de Controle Externo
Art. 6° O exercício do cargo de Auditor Federal de Controle Externo, área e especialidade
Controle Externo, consiste em desenvolver atividades de planejamento, coordenação e execução
relativas à fiscalização e ao controle externo da arrecadação e aplicação de recursos da União, bem
como da administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, economicidade,
eficiência e efetividade, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e
operacional, dos atos daqueles que devam prestar contas ao Tribunal. (NR) (Resolução – TCU nº 227,
de 24/06/2009, DOU de 26/06/2009)
Art. 7° As atribuições do cargo de Auditor Federal de Controle Externo, especialidade Controle
Externo abrangem as do cargo transformado de AFCE-Controle Externo para ACE-Controle Externo,
e aos respectivos ocupantes incumbe: (NR) (Resolução – TCU nº 227, de 24/06/2009, DOU de
26/06/2009)
I - examinar, instruir, organizar e acompanhar processos, documentos e informações relativos a
matérias de controle externo ou administrativa que lhe sejam distribuídos;
II - instruir processos relativos a contas, atos sujeitos a registro e fiscalização de atos e
contratos que, por força de disposições constitucionais, legais ou regulamentares, são apresentados
ao Tribunal;
III - propor, planejar, executar e coordenar trabalhos de fiscalização, em suas diversas
modalidades, nas unidades, áreas, programas projetos ou atividades vinculadas às competências do
Tribunal de Contas da União, com a elaboração dos respectivos relatórios e exame de recursos;
IV - quando devidamente designado ou autorizado, colaborar com o Congresso Nacional ou
suas Comissões, com o Poder Judiciário e outros órgãos da Administração, em matéria afeta ao
Tribunal;
V - compor e, quando for o caso, coordenar comissão, equipe de fiscalização e grupo de
trabalho ou de pesquisa instituídos no âmbito do Tribunal ou em decorrência de acordos de
cooperação ou convênios firmados pelo Tribunal de Contas da União;
VI - efetuar o cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VII - calcular e atualizar débitos de processos de contas e de fiscalização;
VIII - participar de trabalhos na área administrativa em situações que requeiram especialização
na sua área de conhecimento; (NR) (Portaria nº 203, de 6/6/2007)
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IX - executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atuação. (AC)
(Portaria nº 203, de 6/6/2007)
Parágrafo único. A investidura no cargo requer a apresentação de certificado de conclusão ou
diploma de curso superior, devidamente reconhecido, na área de formação determinada no edital do
respectivo concurso, ou de título reconhecido por lei como equivalente.
31. Pela leitura que se faz dos normativos mencionados, percebe-se, claramente, que o cargo de
Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), em especial o da área de Controle Externo, não pode
ser ocupado por pessoas que não estejam à altura das suas competências e responsabilidades. Em
consequência, é totalmente razoável se exigir para as pessoas que almejam tomar posse nesse cargo
não só declaração negativa de antecedentes criminais, mas declaração de boa conduta. A
investigação social, em concurso público, prevista, neste caso, no item 3.18, alínea “a”, do Edital 2 –
TCU, de 12/8/2013, não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto à infração
penal que porventura já tenha praticado, afastando, nesse aspecto, o argumento de presunção de
inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988. Ao contrário, visa avaliar
sua conduta moral e social no decorrer de toda vida, aferindo seu comportamento diante das
obrigações, deveres e proibições legais, extremamente importantes para o ocupante de cargo público
ligado à atividade de Controle Externo.
32. A conduta do então candidato em não informar sobre ação penal em curso não pode ser
considerada como aceitável, considerando que não seria razoável supor que ele estaria convencido de
que a existência da ação penal em seu nome em trâmite na Comarca de Cáceres/MT não iria
influenciar na sua posse, em função do que dispõe o item 3.18 do já mencionado edital. Não é
plausível também admitir que ignorasse tratar-se de um fato desabonador de sua conduta, mesmo sem
entrar no mérito da questão envolvida naqueles autos. O fato é que o então candidato exerceu
influência direta para o ato de sua nomeação e posse, quando omitiu informações que influenciariam
na decisão então tomada de lhe conceder posse no cargo atualmente ocupado.
33. Essa omissão de informação foi confirmada também na ocasião da sua admissão na Caixa
Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal informou, por intermédio do Ofício
00058/2017/CEPES, de 21/2/2017, peça 97, que o então empregado apresentou as seguintes
certidões/declarações no ato de sua admissão:
- Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos cartórios judiciais federal,
estadual ou distrital do domicílio do candidato, expedida no máximo, há 6 meses, ou dentro do prazo
da validade consignado no documento;
- Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados/do Distrito Federal onde
houver residido nos últimos 5 anos, expedida no máximo, há 6 meses, ou dentro do prazo da validade
consignado no documento;
- Declaração de Acumulação de Cargos/Empregos;
- Declaração de Inexistência de Sentença Criminal Condenatória.
34. Aquela empresa encaminhou, por intermédio do Ofício 0073/2017/CEPES, de 14/3/2017,
peça 99, cópias dos documentos apresentados pelo ex-empregado o Sr. Paulo Wanderson Moreira
Martins, a seguir relacionados:
- Declaração de Acumulação de Cargos/Empregos;
- Declaração de Inexistência de Sentença Criminal Condenatória;
- Certidão negativa emitida pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso);
- Certidão negativa do Distribuidor Criminal do Poder Judiciário do Estado de Goiás;
- Declaração de bons antecedentes;
- Certidão negativa emitida pela Justiça Federal de 1ª Instância, seção judiciária do Estado de Goiás.

35. Pela análise que se faz nos documentos acima mencionados, chega-se a conclusão de que
faltaram os seguintes documentos, apesar de constarem da relação de documentos a serem
apresentados na ocasião da sua admissão na CEF, conforme evidenciado no item 33 desta instrução:
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- Certidão negativa emitida pela Polícia Federal no Estado de Mato Grosso;
- Certidão negativa do Distribuidor Criminal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

36. Claro está que essas certidões não foram apresentadas pelo interessado, considerando que
nelas constariam informações que não o beneficiariam. O inquérito policial para apurar os fatos que
resultaram na ação penal na Comarca de Cáceres foi realizado pela Polícia Federal daquela
localidade e não pela Polícia Civil. Por isso, a Certidão negativa emitida pela Polícia Civil de
Cáceres não menciona tal inquérito. A relação de documentos é bem clara sobre quais documentos
deveriam ser apresentados. No entanto, a Caixa Econômica Federal recebeu só os documentos acima
relacionados e não cobrou do interessado os demais documentos faltantes. Nesse caso, ele também
não havia cumprido as exigências do edital do concurso da Caixa Econômica Federal.
37. Em relação a essa constatação, o seu ato de admissão na Caixa Econômica Federal também
seria julgado pela ilegalidade, pelo fato de o então candidato não ter cumprido as exigências do edital
daquele concurso, caso essa informação fosse do conhecimento deste Tribunal.
38. Isso demonstra que o comportamento utilizado na ocasião da posse no cargo de AUFC se
assemelha com aquele em relação à Caixa Econômica Federal. Nos dois casos, a Administração
Pública foi induzida a erro pela omissão de informações importantes e necessárias tanto para a
admissão naquela empresa, como no ato de posse no TCU.
39. Assim, quando deixou de declarar fato o qual tinha por obrigação informar, o interessado,
além de violar a literalidade do edital, o que, por consequência expressa, já resultaria na sua
imediata exclusão do concurso, demonstrou que não possui o requisito moral necessário à aprovação
na análise de formação social.
40. A afirmação de que o posicionamento da autoridade responsável por empossar os
candidatos nomeados para o TCU é cristalino no sentido de que apenas decisão transitada em julgado
poderia impedir a posse de candidato no concurso público não pode prosperar, pelos argumentos
aqui apresentados nos itens precedentes desta instrução.
41. Pelo exposto e com base nos entendimentos do STJ e do STF colacionados nesta instrução
acerca do tema, pode-se concluir que o então candidato, Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, caso
tivesse apresentado as certidões dos foros criminais das Justiças Federal e Estadual do Estado de
Mato Grosso, bem como houvesse informado na Declaração de Boa Conduta, apresentada na ocasião
da posse, que estava respondendo ação penal em curso no Poder Judiciário de Mato Grosso,
Comarca de Cáceres/MT (Processo: 1570-11.2009.8.11.0006), certamente estaria impedido de tomar
posse no cargo. Isso porque o processo versava sobre possível cometimento de crime previsto no art.
155, § 4º, II, do Código Penal, ou seja, “Furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante
fraude, escalada ou destreza”, conforme informação constante na página 296 da peça 104.
42. Em relação ao fato de que o edital do concurso não estaria obedecendo os ditames
constitucionais e legais, por exigir a apresentação de certidões, itens 3.9 e 3.10 do edital do concurso,
como requisito básico para a investidura no cargo, registre-se que o STJ é firme no entendimento de
que o edital do concurso público pode exigir a avaliação de conduta social, como requisito essencial
para aprovação do candidato, ainda mais quando a boa conduta moral e social for inerente ao cargo.
Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL. CANDIDATO, SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL, DESLIGADO POR NÃO GOZAR DE BOA CONDUTA. INVESTIGAÇÃO DA VIDA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O ato que impediu a continuação do candidato no Concurso de Delegado de Polícia, por não
gozar de boa conduta, embasou-se no Edital e na Lei 5.406/69. Obedecido, desta forma, o princípio
da legalidade. Ademais, as provas nos autos são irrefutáveis da má conduta do recorrente: falta de
decoro, uso indevido do cargo, participação em fuga de presos, etc, impossibilitando o implemento
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das condições necessárias para o exercício da função pública. Ausência de liquidez e certeza para
deferir-se a pretensão. Precedente (RMS 586/MS).
Recurso conhecido, porém, desprovido." (RMS 3710/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUINTA TURMA, julgado em 07/12/1999, DJ 04/09/2000 p. 168).
34. Finalmente, em relação ao casos mencionados pelo interessado em que o TCU apreciou pela
legalidade atos que não atendiam plenamente os requisitos legais, não há como utilizá-los como
parâmetros, considerando que as particularidades daqueles atos não se assemelham às que estão
sendo tratadas nestes autos.
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
35. Pela abrangência na análise, segue abaixo trecho do despacho do chefe de gabinete da
Corregedoria, peça 118, exarado nos autos do TC-036.045/2016-0, o qual contrapõe os argumentos
apresentados pelo interessado neste e naquele processo:
33. Destarte, não havendo qualquer empecilho para realização de diligências por parte desta Corregedoria para
apurar a verossimilhança de fatos narrados em denúncias apócrifas, tal como ocorreu no caso em questão, conclui-se que
não assiste razão ao servidor no que tange à pretensa nulidade do processo.
34. O mesmo pode ser dito em relação à propositura da ação penal nº 1570-11.2009.8111.0006, que diversamente
do afirmado pelo servidor, não foi proposta com base em “equivocadas informações prestadas pelo banco às autoridades
investigativas”, mas se originou de material produzido pelo setor de inteligência da Polícia Federal, a partir da
identificação dos beneficiários das transações realizadas, pela internet, com dados de cartões de crédito de clientes da
instituição bancária (peça 23- fls. 67/79).
35. Conforme consignado na peça acusatória, nos meses de dezembro/2008 a fevereiro/2009, na cidade de
Cáceres/MT, o denunciado Paulo Wanderson Moreira Martins, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
qualidade de funcionário do Banco do Brasil, acessou dados bancários de três clientes e, de posse das informações dos
cartões de créditos dos mesmos, adquiriu, pela internet, em proveito próprio e de terceiros, passagens aéreas,
eletrodomésticos, ingresso de espetáculo e franquias de internet sem fio, gerando um prejuízo de R$ 15.122,81, revertido
para o banco (peça 23 – fls. 47/52).
36. Destaque-se, por oportuno, que a denúncia foi recebida, em 15/04/2009 (Peça 23 - fls. 134), pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal de Cáceres, o que implica dizer que os fatos imputados ao servidor, em tese, constituem crime, estando
presentes nos autos do inquérito convertido em ação penal, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, senão
a denúncia teria sido rejeitada, por ausência de justa causa (art. 41 do CPP).
37. Do mesmo modo, não condiz com a realidade a informação do servidor no sentido de que o Banco do Brasil
teria sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da “acusação injusta”, porquanto o que
fundamentou a nulidade do processo disciplinar e lhe garantiu o reconhecimento do direito à compensação dos danos
sofridos, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001926-80.2011.5.18.0009, foi o assédio moral praticado pelo
empregador na condução do processo disciplinar, caracterizado pela imposição de ócio forçado, indevida quebra de sigilo
bancário e recusa em fornecer cópia dos autos (peças 23 e 28).
38. Aliás, ao proferir a sentença, o Juiz Washington Timóteo Teixeira Neto, delimitou de forma precisa o alcance
da decisão:
“Não se questiona a possibilidade de submeter o empregado público concursado a processo administrativo previsto
em regulamento interno.
O que está em jogo, na verdade, é a forma como que o Banco reclamado procedeu ao iniciar o processo
administrativo e suspender o reclamante de suas atividades em evidente excesso” (peça 23 – fls. 468)
39. Ainda quanto ao tema, cabe transcrever trecho do voto da Desembargadora Iara Teixeira Rios, do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região, ao relatar recurso interposto pelo reclamante, ora servidor, visando à majoração da
verba indenizatória:
“Por outro lado, mantenho a sentença também, quanto ao valor da indenização por dano moral, o qual reputo
razoável haja vista que, se por um lado o banco reclamado excedeu-se quanto à apuração dos fatos, o que deu causa ao
inquérito administrativo foi a anterior solicitação de informações da Polícia Federal para a instrução do inquérito policial
instaurado em face do autor que culminou com a instauração da Ação Penal nº 1570-11.2009.811.0006, da 1ª Vara
Criminal de Cáceres – MT em seu desfavor, conforme ofício de fls. 205 e consulta ao sítio daquela vara criminal.” (peça
28 – fl. 11)
40. Vê-se, pois, que o julgado mencionado pelo servidor para amparar a suposta ausência de justa causa da ação
penal, não guarda relação alguma com fidedignidade das informações prestadas pelo Banco do Brasil às autoridades
investigativas nem tampouco quanto à justiça da acusação.
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41. Com efeito, na hipótese em exame, não há identidade entre o objeto de apreciação do Juízo Trabalhista (abuso
de direito do empregador na condução de processo disciplinar) e do Juízo Criminal (apuração de crime contra
administração pública).
42. Quanto à alegada inobservância do princípio da presunção de inocência, por não haver nenhuma decisão
condenatória transitada em julgado, é importante deixar claro que não está em discussão, nestes autos, a culpabilidade do
servidor pela prática do crime de peculato, mas apenas e tão somente a suposta sonegação de documento exigido no edital
do concurso e os possíveis reflexos administrativos e disciplinares resultantes desta conduta. Daí a irrelevância da
superveniência de sentença absolutória pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (peça 36).
43. Também não altera a situação do servidor o fato de ele ter tomado posse na Caixa Econômica Federal,
promovido a sua inscrição na OAB/DF, participado de outros concursos ou assumido qualquer outra função.
44. Primeiro, porque não se sabe quais foram os critérios adotados por cada um desses órgãos no exame da vida
pregressa do servidor; segundo, porque tais critérios, sejam eles quais forem, não vinculam a decisão do Tribunal; e,
terceiro, porque não há provas, nem tampouco indicativos, de que a certidão positiva do distribuidor criminal do estado de
Mato Grosso e de antecedentes da Polícia Federal tenham sido apresentadas, na época oportuna, aos referidos órgãos.
45. Feitos os esclarecimentos prévios, cumpre mover o foco de atenção à análise específica dos documentos
apresentados pelo servidor ao Tribunal, de maneira a aferir se, de fato, a sindicância de vida pregressa, tal como
realizada pela Comissão do Concurso, afigura-se válida, ou, em sentido contrário, se houve omissão de informações ou
documentos relevantes o suficiente para descaracterizá-la, em face da inobservância dos princípios da legalidade,
impessoalidade e o da vinculação do edital, bem assim dos eventuais reflexos disciplinares decorrentes da sonegação de
documentos ora questionada.
46. O Edital nº 2 – TCU, de 12/08/2013 (peça 27), do concurso público para auditor federal de controle externo, no
que interessa, dispõe o seguinte:
“3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
...
3.9 Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que tenha residido nos
últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há seis meses, respeitado o prazo de validade
descrito na própria certidão, quando houver.
3.10 Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos
cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando
houver.
...
3.18 Estará impedido de tomar posse o candidato:
...
b) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por meio dos documentos referentes à
sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e 3.11 deste edital ou por diligência realizada.
3.19 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá
entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para investidura no cargo por ocasião da posse.”
47. Como se vê, a regra editalícia, que vincula tanto o candidato como a Administração, estabeleceu, de forma
clara, como requisito para investidura no cargo, que fossem apresentadas, entre outros documentos, as certidões dos
setores de distribuição dos foros criminais das Justiças Federal e Estadual (item 3.9 do Edital nº 2 -TCU) e as folhas de
antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados (item 3.10 do Edital nº 2 -TCU) dos locais em que o candidato
tivesse residido nos últimos cinco anos.
48. A partir da leitura de tais disposições, conclui-se que o intuito do Tribunal ao requisitar a apresentação dos
referidos documentos era viabilizar o exame da vida pregressa do candidato, de modo a impedir a posse daqueles cuja
conduta moral fosse incompatível com o exercício do cargo de auditor federal de controle externo (3.18.b Edital nº 2TCU).
49. Conforme informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas-Segep, o servidor Paulo Wanderson
Moreira Martins apresentou, em 21/03/2014, apenas as certidões dos setores de distribuição dos foros criminais das
Justiças Federal e Estadual de Goiás e do Distrito Federal e Territórios (peça 13).
50. Cabe indagar, portanto, se tais certidões contemplam, ou não, todos os locais de residência do servidor dos
cinco anos que antecederam a data de apresentação dos documentos, ou seja, de 21/03/2009 a 21/03/2014, e não da data
da posse, 30/04/2009, pois, como se sabe, não é possível certificar condição futura.
51. A Súmula 246 do STJ à qual se reporta o servidor em sua manifestação faz referência apenas ao diploma ou
habilitação legal, não as certidões de antecedentes criminais.
52. Firmado o dies a quo para o início da contagem regressiva, faz-se necessário rememorar a diferenciação entre
os termos “domicílio” e “residência”. É que muito embora sejam tratados como sinônimos, é possível distingui-los
conceitualmente.
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53. Segundo o ilustre civilista Washington de Barros Monteiro “o primeiro é conceito jurídico, criado pela própria
lei e através do qual, para efeitos jurídicos, se presume estar presente a pessoa em determinado lugar. Residência, por sua
vez, é relação de fato, é o lugar em que a pessoa habita ou tem o centro de suas ocupações. A essência do primeiro é
puramente jurídica e corresponde à necessidade de fixar a pessoa em dado local; a da segunda é meramente de fato”.
(Curso de Direito Civil, 27ª ed., p. 125-126).
54. Quanto ao domicílio do servidor não remanescem dúvidas, já que é incontroverso que ele esteve lotado na
agência do Banco do Brasil de Cáceres/MT até a data do seu pedido de demissão, em 05/10/2009 (peça 22), sendo
aplicável ao caso a inteligência do art. 72 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é
exercida.
55. No que se refere ao local de residência, embora o servidor tenha afirmado, por diversas vezes que, enquanto
candidato, não tinha obrigação de “fornecer certidões referentes à Cáceres/MT, pois que não residiu em Mato Grosso no
período de 30/4/2009 a 30/4/2014”, não é esta a realidade que sobressai das provas coligidas aos autos.
56. Explico.
57. Ao se reportar aos termos da petição inicial da reclamação trabalhista proposta pelo servidor contra o Banco
do Brasil, na parte que fundamenta o pedido de pagamento de horas extras, o MM. Juízo da Nona Vara do Trabalho de
Goiânia-GO, consignou o seguinte:
“O reclamante afirma que, desde a sua admissão em 18.08.2008 até o seu afastamento em 09.02.2009, laborava
das 09h00min às 18h00min, de segunda a sexta, sem intervalo intrajornada. Afirma, ainda, que permaneceu à disposição
nos mesmos horários, mesmo após o seu afastamento, entre os dias 10.02.2009 e 31.05.2009” (peça 23- fl. 475)
58. Não obstante a pertinência do alerta do servidor ao ressaltar que “estar à disposição não é o mesmo que
possuir residência no local em que se está à disposição”, no caso concreto, não vislumbro outra hipótese plausível se não
a de que sua pretensão, à época da propositura da reclamação trabalhista, tinha por fundamento o período do contrato de
trabalho em que ele foi submetido ao ócio forçado. De outra maneira, não haveria conexão lógica entre o pedido
(pagamento de horas extras) e a causa de pedir (estar o escriturário lotado em Cáceres/MT à disposição do Banco em
Goiânia/GO), sendo, neste caso, aplicável a regra do art. 322, § 2º, do CPC.
59. Aliadas aos termos da sentença, estão as declarações da única testemunha do processo, Sr. Edson Antenor
Baum, que foram transcritas no acórdão do Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (peça 28 fls.
9/10):
“que o depoente era o responsável pelo inquérito administrativo, sendo o relator, mas não sabe o desfecho do
processo, pois saiu da agência em abril de 2009 e o processo ainda não estava concluído; que não se recorda quando
iniciou o inquérito administrativo, mas acredita que no final do ano de 2008; que o autor foi suspenso durante o inquérito,
mas tinha que comparecer na agência diariamente para ficar à disposição do banco, das 10h às 16h; que o autor ficava na
área de suporte interno da agência, sendo monitorado pelo gerente de expediente, tendo que solicitar autorização inclusive
para ir ao banheiro”.
60. Baseado no depoimento da referida testemunha e nos demais elementos de prova ali coligidos, a
Desembargadora Iara Teixeira Rios concluiu que a situação de ócio forçado, ao qual foi submetido o servidor nas
dependências da agência do Banco do Brasil de Cáceres/MT, durante a tramitação do processo disciplinar, tinha
perdurado, no mínimo, até 20.04.09.
“Ademais, o documento de fls. 479, comprova que o autor foi afastado de suas funções a partir de 10.02.09, mas
que deveria permanecer à disposição do reclamado em seu horário de trabalho. Esta situação perdurou, no mínimo, até
20.04.09, data de emissão, pelo reclamado, do documento de fls. 199-201 que informa:
‘6.1- O envolvido foi afastado do serviço em 10.02.09, situação que permanece até a presente data’
Conclui-se, portanto, que o autor foi submetido ao ócio forçado, com constante vigilância e em evidente assédio
moral contínuo por mais de 2 meses. Resta claro o abuso da reclamada no trato com o autor e na condução do processo
administrativo disciplinar.” (peça 28 – fl. 11)
61. Constata-se, portanto, a partir das informações supramencionadas, que o servidor mantinha residência na
cidade de Cáceres/MT, na qual era lotado, ou, ao menos, nas proximidades desta, pois de outra forma não seria possível
viabilizar o cumprimento do expediente administrativo por ele mesmo declarado.
62. A meu ver, existem indícios de que, no período compreendido entre 18/08/2008 e 31/05/2009, o servidor Paulo
Wanderson Moreira Martins possuía não só duplo domicílio - que perdurou até a data de demissão em 05/10/2009 - como
também dupla residência, uma na cidade de Cáceres/MT, onde exercia suas ocupações laborais, e outra na cidade de
Goiânia/GO, onde mantinha vínculos familiares e afetivos.
63. Ressalte-se que a pluralidade de domicílios e de residências são perfeitamente acolhidas por nosso
ordenamento jurídico. Nesses casos, bipartem-se as noções objetiva e subjetiva de domicílio do art. 70 do Código Civil,
mas o art. 71 resolve a situação, considerando domicílio qualquer das residências onde alternativamente viva a pessoa.
64. Diante desse contexto, considerando a dupla residência no primeiro semestre de 2009, deveria o servidor ter
apresentado ao Tribunal não só as certidões dos distribuidores criminais do Estado de Goiás e do Distrito Federal e
Territórios, mas também as certidões relativas ao Estado de Mato Grosso, conforme exigido nos itens 3.9 e 3.10 do Edital
nº 2-TCU, de 12 de agosto de 2013, porém assim não procedeu.
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65. A conduta omissiva do servidor fez com que a Administração não tivesse condições de examinar a totalidade
dos requisitos previstos no edital do concurso, deixando, desse modo, de apreciar adequadamente, no momento oportuno,
sua vida pregressa e de se pronunciar à luz da totalidade dos documentos exigidos para investidura no cargo.
Há indícios, portanto, de descumprimento do Edital nº 2-TCU, de 12 de agosto de 2013, evento anterior à posse do
servidor neste Tribunal, o que afasta a competência desta Corregedoria. Desse modo, submeto os autos à consideração do
Exmo. Ministro-Corregedor, com proposta de encaminhamento à Presidência, e sugestão de posterior envio do processo à
Secretaria-Geral de Administração, para avaliação do ato de investidura do servidor Paulo Wanderson Moreira Martins
no cargo de auditor deste Tribunal.

36. Acrescente-se, além disso, o contido no despacho proferido nos autos do TC-036.045/20160, no qual o então Ministro-Corregedor José Múcio Monteiro, nos itens 7 e 8, peça 119, consignou
que:
7. Ao deixar de apresentar a certidão dos foros criminais da Justiça Federal e Estadual de Mato Grosso (item 3.9
do Edital nº 2-TCU) e a folha de antecedentes da Polícia daquele Estado (item 3.10 do mesmo edital), o servidor acabou
por retirar da Comissão do Concurso a possibilidade de apreciar, no momento oportuno, a sua vida pregressa, à luz da
totalidade dos documentos exigidos para investidura no cargo.
8. Adotando o despacho do Chefe de Gabinete da Corregedoria como razão de decidir, e considerando que a
situação aqui examinada antecede a posse do servidor neste Tribunal, e, portanto, refoge à competência desta
Corregedoria, encaminho os autos à Presidência, sugerindo que sejam posteriormente enviados à Secretaria-Geral de
Administração, para avaliação do ato de investidura do servidor Paulo Wanderson Moreira Martins no cargo de Auditor
Federal de Controle Externo deste Tribunal. (grifei)

37. A esse respeito, cabe salientar que a Administração Pública pode tornar sem efeito ato de
investidura, caso tome conhecimento de fato impeditivo da nomeação do servidor, após a sua posse. É
o que restou decidido STJ, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR. NULIDADE DO
ATO DE INVESTIDURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473 DO C. PRETÓRIO EXCELSO.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À INVESTIDURA DO CARGO.
I - A Administração Pública estadual, ao tornar sem efeito o ato de investidura da recorrente
no serviço público, apenas anulou ato eivado de ilegalidade nos termos preconizados pela Súmula
nº 473/STF, segundo a qual "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque dele não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial".
II - In casu, a impetrante não preenchia, na data da sua posse em cargo público, todos os
requisitos exigidos no edital.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 24.996/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 16/02/2009 – grifamos)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONCURSO
PÚBLICO - CARGO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL - NOMEAÇÃO E POSSE DESCONSTITUIÇÃO - REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO PREENCHIDOS - CORREÇÃO DE
ILEGALIDADE - PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO - SÚMULA 473 DO PRETÓRIO
EXCELSO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde da controvérsia.

II - O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de
tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
III- Não ofende qualquer direito líquido e certo o ato administrativo que tornou sem efeito a
nomeação e posse de candidato que não preencheu os requisitos exigidos no instrumento
convocatório.
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IV - Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos..."
V - O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas
partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia,
observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer omissão
do aresto quanto às teses constitucionais, que restaram efetivamente analisadas.
VI - Inviável a utilização dos embargos de declaração, sob a alegação de omissão, contradição
ou obscuridade, quando a pretensão almeja “em verdade” reapreciar o julgado, objetivando a
alteração do conteúdo meritório da decisão embargada.
VII - Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 21.467/RS, Rel. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 543 - grifamos)
CONCLUSÃO
38. Diante do exposto, refutam-se todos os argumentos apresentados pelo interessado, podendo
concluir que o ato de admissão de Paulo Wanderson Moreira Martins está ilegal, em razão do não
preenchimento, na data da sua posse em cargo público, de todos os requisitos exigidos no edital, e do
princípio da vinculação ao edital. A situação se amolda no art. 260, § 2º, do RITCU, devendo este
Tribunal proceder a revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara, sessão de 23/9/2014,
passando a considerar ilegal o referido ato de admissão.
39. Em relação às importâncias recebidas cumpre dispensar a reposição ao erário considerando
que no período desde a sua posse prestou serviços neste TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
40. De conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de
1988; c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1º, inciso VIII, 260,
§§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as verificações feitas pela unidade técnica,
na forma prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno/TCU, propõem-se as seguintes medidas:
a) rever de ofício o Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara, para considerar ilegal o ato de
admissão de Paulo Wanderson Moreira Martins, CPF 029.889.711-37, negando o seu registro, em
virtude do não preenchimento, na data da sua posse em cargo público, de todos os requisitos exigidos
no edital 2-TCU, de 12 de agosto de 2013;
b) dispensar a reposição das importâncias recebidas pelo interessado;
c) determinar ao Tribunal de Contas da União que:
c.1) no prazo de 15 (quinze) dias, notifique o Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins acerca do
teor do Acórdão que vier a ser proferido;
c.2) adote as medidas regularizadoras cabíveis, fazendo cessar todo e qualquer pagamento do
ato impugnado;
c.3) alerte o interessado que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais
recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os
recursos não sejam providos; e
c.4) encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias das documentações
comprobatórias do cumprimento das medidas listadas nos subitens anteriores.
d) determinar à Sefip que monitore as determinações listadas no item “c”” (grifos originais).
2. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas divergiu da manifestação da unidade
técnica, aduzindo o seguinte:
“Trata-se da revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara (peça 54), da relatoria
do Exmo. Ministro-Substituto Augusto Sherman, apreciado na sessão de 23/9/2014, que considerou
legal, para fins de registro, dentre outros, o ato de admissão de Paulo Wanderson Moreira Martins no
cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.
2. Após o encerramento dos autos (peça 55), Vossa Excelência levou ao conhecimento do
Plenário do TCU, por meio de comunicação proferida na sessão ordinária de 26/6/2019, acostada à
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peça 58, a existência de possíveis irregularidades que não constaram da análise do ato submetida à
apreciação, nos seguintes termos:
Refiro-me ao processo administrativo instaurado com vistas a examinar a legalidade da posse
do Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) Paulo Wanderson Moreira Martins em razão de
expediente encaminhado pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo (ANTC) à
Corregedoria deste Tribunal (TC 036.045/2016-0, ao qual foi apensado o TC 006.195/2017-2).
2. Referida associação deu notícia de suposto descumprimento, por parte do então candidato
Paulo Wanderson Moreira Martins, de requisitos para investidura no cargo de AUFC previstos no
Edital 2, de 12/8/2013, de seguinte teor:
“3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO (...)
3.9. Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que tenha
residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há seis
meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver.
3.10 Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha
residido nos últimos cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade
descrito na própria certidão, quando houver.”
3. Segundo o expediente da ANTC, o candidato, no ato de sua posse, teria omitido
propositalmente certidões dos foros criminais do estado do Mato Grosso, bem assim a folha de
antecedentes daquele estado, no qual respondia a processo penal instaurado em razão da suposta
prática de crime de peculato contra o Banco do Brasil S/A, instituição da qual era empregado (Ação
Penal 86.058).
4. De fato, os elementos colacionados pela ANTC – dentre os quais destaco o pedido de
pagamento de horas extraordinárias até o dia 31/5/2009, em reclamação trabalhista movida contra o
Banco do Brasil, para o qual trabalhava no município de Cáceres/MT – apontam possível omissão
dolosa de informações exigidas no edital para investidura no cargo, uma vez que o então candidato
teria residido no estado do Mato Grosso dentro do quinquênio estipulado no edital. Esse fato é
confirmado pela Corregedoria e pelos atos constantes do sistema Sisac (desligamento do Banco do
Brasil na data de 4/10/2009 em Mato Grosso e admissão na Caixa Econômica, para a qual trabalhou
no estado de Goiás).
5. Assim, independentemente da existência, no âmbito interno, de processo administrativo que
visa a possível invalidação dos atos de nomeação e posse do então candidato Paulo Wanderson
Moreira Martins, há indícios suficientes para que o Tribunal, no exercício de sua competência
prevista na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, I, instaure,
imediatamente, processo de revisão de ofício da admissão do interessado. Admissão essa que foi
registrada em 23/9/2014 (Acórdão 5056/2014-2ª Câmara).
6. Nesse sentido, o § 2º art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal prevê (grifos acrescidos):
“Art. 260. Para o exercício da competência atribuída ao Tribunal, nos termos do inciso III do
art. 71 da Constituição Federal, a autoridade administrativa responsável por ato de admissão de
pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, a que se refere o artigo anterior,
submeterá os dados e informações necessários ao respectivo órgão de controle interno, que deverá
emitir parecer sobre a legalidade dos referidos atos e torná-los disponíveis à apreciação do Tribunal,
na forma estabelecida em ato normativo.
(...)
§ 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada
administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do
beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a
ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.”
Por conseguinte, proponho o sorteio de relator para que se proceda à revisão de ofício do
Acórdão 5056/2014-2ª Câmara (TC 021.125/2014-7) relativamente a esse interessado. (Destaques no
original)
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3. Em seguida, ao ter sido sorteado relator (peça 75), Vossa Excelência autorizou a adoção das
medidas pertinentes à revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara, no que tange ao
interessado, advertindo a unidade técnica quanto à necessidade de conferir urgência na tramitação
deste processo, haja vista a proximidade do prazo estabelecido no art. 260, § 2º, do Regimento
Interno.
4. Diante disso, a unidade técnica realizou a oitiva do servidor Paulo Wanderson Moreira
Martins, conforme exigido pelo art. 260, § 2º, do Regimento Interno, o qual foi devidamente notificado
e, após solicitar a cópia do processo e a prorrogação do prazo para a apresentação de resposta,
juntou suas alegações de defesa por meio eletrônico, à peça 161, e em meio físico, à peça 165.
5. Ato contínuo, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) refutou os argumentos de defesa
apresentados pelo interessado e propôs a revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara,
em pareceres uniformes às peças 163 e 164, a fim de que o seu ato seja considerado ilegal, em virtude
do não preenchimento, na data da sua posse, de todos os requisitos exigidos no Edital nº 2-TCU, de 12
de agosto de 2013.
6. Segundo aquela unidade técnica, a não apresentação das certidões relativas ao Estado do
Mato Grosso, por ocasião da posse, e a omissão sobre a existência de processo criminal em curso na
declaração de boa conduta constituem descumprimento dos requisitos exigidos no edital para a
investidura no cargo, uma vez que, no seu entendimento, o interessado “certamente estaria impedido
de tomar posse no cargo” se o Tribunal tivesse tomado conhecimento dessas informações (peça 163,
p. 16).
7. De início, cabe esclarecer que o exame realizado neste parecer se atém à legalidade do ato de
admissão, para fins de registro, conforme competência do Tribunal de Contas da União estabelecida
no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, e não aos aspectos pertinentes ao procedimento
administrativo instaurado com base nos mesmos elementos, o qual, segundo informações obtidas por
este Gabinete, foi sobrestado até a decisão final do Tribunal nos presentes autos.
8. Assim sendo, observa-se que o fato constitutivo da presente revisão de ofício foi a possível
ocorrência de omissão dolosa de certidões dos foros criminais e de antecedentes criminais relativas
ao Estado do Mato Grosso, o que caracterizaria o não cumprimento de requisito para a investidura
no cargo. A omissão teria como consequência, ainda, obstar ou de qualquer modo comprometer a
sindicância da vida pregressa prevista no edital, uma vez que a apresentação de tais certidões
apontaria para a existência de processo penal que apurava suposta prática de crime de peculato.
9. A referida comunicação aponta, ainda, a existência de indícios suficientes no sentido de que o
interessado mantinha residência na cidade de Cáceres no Mato Grosso em período que alcança o
quinquênio disposto nos itens 3.9 e 3.10 do edital. O fato estaria caracterizado por haver pedido de
pagamento de horas extraordinárias até o dia 31/5/2009, em reclamação trabalhista movida pelo
interessado contra o Banco do Brasil (peça 67), e também por constar do sistema Sisac que seu
desligamento naquele banco ocorreu somente em 4/10/2009.
10. Nesse sentido, consta da Reclamação Trabalhista 0001926-80.2011.5.18.0009 (peça 67) que
o interessado foi afastado das suas funções em razão de algumas irregularidades que estavam sendo
apuradas pelo banco reclamado, ficando durante meses “obrigado a permanecer à disposição na
agência bancária o dia todo, sem poder usar celular ou acessar a internet, vigiado por seus
superiores, só podendo ir ao banheiro mediante prévia autorização” (peça 67, p. 2-3).
11. Ademais, nos autos daquela ação trabalhista, consta também que o interessado permaneceu
à disposição do Banco do Brasil nos mesmos horários em que trabalhava, mesmo após seu
afastamento, entre os dias 10/2/2009 e 31/5/2009, o que foi, inclusive, comprovado pelo banco por
meio dos cartões de ponto e de prova testemunhal, cujo conteúdo reporta que o interessado se
apresentava regularmente na agência em horário bancário (peça 67, p. 11-12).
12. Nesse ponto, cabe trazer, para fins de análise do caso concreto, um dos conceitos
doutrinários de residência, aproveitando-se, para tanto, em razão de sua pertinência e clareza, da
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citação trazida pelo Chefe de Gabinete da Corregedoria nos autos do TC 036.045/2016-0
(Administrativo), que também consta destes autos à peça 118, p. 8, in verbis:
52. Firmado o dies a quo para o início da contagem regressiva, faz-se necessário rememorar a
diferenciação entre os termos “domicílio” e “residência”. É que muito embora sejam tratados como
sinônimos, é possível distingui-los conceitualmente.
53. Segundo o ilustre civilista Washington de Barros Monteiro “o primeiro é conceito jurídico,
criado pela própria lei e através do qual, para efeitos jurídicos, se presume estar presente a pessoa
em determinado lugar. Residência, por sua vez, é relação de fato, é o lugar em que a pessoa habita ou
tem o centro de suas ocupações. A essência do primeiro é puramente jurídica e corresponde à
necessidade de fixar a pessoa em dado local; a da segunda é meramente de fato”. (Curso de Direito
Civil, 27ª ed., p. 125-126). (destaques inseridos e no original)
13. Como se observa, diferentemente do conceito de domicílio que possui previsão legal,
residência é uma situação de fato, relacionada com os lugares onde a pessoa habita ou tem o centro
de suas ocupações. Dessa forma, ao ter que comparecer no Banco do Brasil durante a semana no
horário bancário, não há dúvidas de que o interessado tinha na cidade de Cáceres no Mato Grosso
um dos centros de suas ocupações, caracterizando-se, assim, a existência de residência naquela
localidade.
14. Não se pode desconsiderar, contudo, que a situação do interessado, à época dos fatos, era
bastante delicada em razão do seu afastamento das atividades normais no Banco do Brasil, em
fevereiro de 2009, por suposto envolvimento com atos ilícitos, e dos constrangimentos que sofreu
perante seus colegas de trabalho na agência, conforme evidencia o relatório da decisão prolatada
pelo juízo trabalhista à peça 67.
15. No entanto, ainda que tais fatos justifiquem a sua alegada intenção de residir com ânimo
definitivo na cidade de Goiânia, a partir de março de 2009, estes não afastam a existência de
residência também na cidade de Cáceres, uma vez que a pluralidade de residências é amplamente
reconhecida no meio jurídico, havendo, inclusive, previsão expressa no Código Civil de 2002, verbis:
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva,
considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.
16. Dessa forma, conclui-se que as certidões relativas ao Estado do Mato Grosso deveriam, de
fato, ter sido apresentadas pelo interessado por ocasião da sua posse, uma vez que restou
caracterizada a existência de residência na cidade de Cáceres, onde possuía vínculo trabalhista com o
Banco do Brasil, dentro do quinquênio que precedeu sua investidura no cargo de Auditor Federal de
Controle Externo.
17. No entanto, com as devidas vênias, diverge-se da alegação apresentada pela Unidade
Técnica, no sentido de que se o interessado tivesse apresentado as certidões relativas ao Estado do
Mato Grosso e informado sobre estar respondendo a processo criminal em curso na declaração de
boa conduta, certamente estaria impedido de tomar posse no cargo.
18. Para trazer maior clareza à análise que será realizada dos fatos, faz-se necessário
transcrever os trechos do edital que se referem aos requisitos para a investidura no cargo e que foram
invocados para provocar a presente revisão de ofício, dentre os quais se inclui a sindicância da vida
pregressa dos candidatos, in verbis:
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
(...)
3.9. Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que
tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há
seis meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver.
3.10 Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha
residido nos últimos cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade
descrito na própria certidão, quando houver.
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3.11 Apresentar declaração do órgão público a que esteja vinculado, se for o caso, registrando
que o candidato tem situação jurídica compatível com nova investidura em cargo público federal, haja
vista não ter incidido nos artigos 132, 135 e 137, parágrafo único, todos da Lei nº 8.112/1990 e suas
alterações (penalidade de demissão e de destituição de cargo em comissão), nem ter sofrido, no
exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.
(...)
3.18 Estará impedido de tomar posse o candidato:
a) ex-servidor demitido ou destituído de cargo em comissão, na vigência do prazo de
incompatibilidade para investidura em cargo público federal, conforme previsto no artigo 137 da Lei
nº 8.112/1990;
b) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por meio dos
documentos referentes à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e 3.11
deste edital ou por diligência realizada.
3.19 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que,
caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para
investidura no cargo por ocasião da posse.
19. Em que pese o item 3.18 do edital dispor, de modo expresso, que estaria impedido de tomar
posse o candidato que tivesse praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por
meio dos documentos referentes à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e
3.11, tal dispositivo, assim como os demais que compõem o edital, não afasta a necessária
observância aos princípios constitucionais da legalidade, da presunção de inocência, da
impessoalidade e da isonomia, sob pena de ser considerado ilegal ou abusivo.
20. Nesse sentido, vale lembrar que a Constituição Federal é clara ao estabelecer
expressamente que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei e somente a lei, em sentido formal e material, pode
estabelecer requisitos diferenciados para a admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 37,
inciso I, e 39, § 3º), senão vejamos:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
21. Acerca dessa regra constitucional, cabe esclarecer que, embora a doutrina e a
jurisprudência pátria entendam que o edital é a lei do concurso público, o Supremo Tribunal Federal
(STF) por diversas vezes já se pronunciou no sentido de que os requisitos de acesso ao cargo devem
estar, necessariamente, versados em lei formal, e possuir critérios objetivos, conforme se verifica nas
ementas dos seguintes julgados:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA. Concurso público. Policial militar. Exigência de altura mínima. Previsão
legal. Inexistência. Edital de concurso. Restrição. Impossibilidade. Somente lei formal pode impor
condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. Agravo
regimental não provido. (AgR RE 400754/RO, Relator Ministro Eros Grau, Primeira Turma. Julgado
em 6/9/2005)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. CONCURSO
PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no AI 598189/RJ, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma. Julgado em 4/12/2007)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL: IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUISITOS SEM
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PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. (AgR no AI 704050/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. Julgado
em 2/12/2010)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame
psicológico para habilitação em concurso público deve estar previsto em lei e possuir critérios
objetivos. Na hipótese, reconheceu-se que os critérios de avaliação foram subjetivos. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgR no AI 510012/BA, Relator Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma. Julgado em 20/6/2006).
22. In casu, não se verificou, em momento algum, no Estatuto dos Servidores Públicos Federais
(Lei 8.112/1990) ou na legislação trazida pela Sefip tratando das atribuições constitucionais e legais
do TCU e dos servidores da Secretaria do Tribunal, a exigência de reputação ilibada como requisito
para a investidura no cargo ou, ainda, qualquer outra exigência que pudesse relativizar o princípio da
presunção de inocência para impedir a investidura no cargo de Auditor Federal de Controle Externo.
23. Não se pretende aqui, de forma alguma, desconsiderar a importância do cargo de Auditor
para o quadro de servidores da Secretaria do Tribunal, que foi muito bem demonstrada pela Sefip em
sua instrução, muito menos sugerir que o Auditor não deva possuir bons antecedentes para o ingresso
na carreira, o que se busca é analisar o caso concreto à luz das normas constitucionais e legais que
regem a matéria. Por conseguinte, não havendo previsão legal em contrário, não vislumbro como
reconhecer ausente os bons antecedentes, tão-somente em razão da existência de processo criminal
em curso, para o qual sequer houve, até a data da posse, prolação de sentença de primeiro grau.
24. Afigura-se aplicável ao caso, nessa linha, a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal (STF), no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de
certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em
julgado da sentença condenatória, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que
viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que
responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2.
Agravo regimental não provido. (AI 829186 AgR/CE – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento;
Relator: Ministro Dias Toffoli; Julgado em 23/04/2013; Primeira Turma; DJe-123 – Divulgado em
26-06-2013; Publicado em 27-06-2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. SENTENÇA PENAL EXTINTIVA DE
PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA
INCONTROVERSA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – Viola o
princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal
extintiva de punibilidade. II - A Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são
incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do
entendimento desta Corte. III - Agravo regimental improvido. (RE 450971 AgR/DF – Agravo
Regimental no Recurso Especial; Relator: Ministro Ricardo Lewandowski; Julgado em 01/02/2011;
Primeira Turma; DJe-034 – Divulgado em 18-02-2011; Publicado em 21-02-2011)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO.
ANOTAÇÃO DE FATOS DESABONADORES NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 170 DA LEI Nº 8.112/90.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A
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instauração do processo disciplinar interrompe o curso do prazo prescricional da infração, que volta
a correr depois de ultrapassados 140 (cento e quarenta) dias sem que haja decisão definitiva. 2. O
princípio da presunção de inocência consiste em pressuposto negativo, o qual refuta a incidência
dos efeitos próprios de ato sancionador, administrativo ou judicial, antes do perfazimento ou da
conclusão do processo respectivo, com vistas à apuração profunda dos fatos levantados e à
realização de juízo certo sobre a ocorrência e a autoria do ilícito imputado ao acusado. 3. É
inconstitucional, por afronta ao art. 5º, LVII, da CF/88, o art. 170 da Lei nº 8.112/90, o qual é
compreendido como projeção da prática administrativa fundada, em especial, na Formulação nº 36
do antigo DASP, que tinha como finalidade legitimar a utilização dos apontamentos para desabonar a
conduta do servidor, a título de maus antecedentes, sem a formação definitiva da culpa. 4.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, há impedimento absoluto de ato decisório
condenatório ou de formação de culpa definitiva por atos imputados ao investigado no período
abrangido pelo PAD. 5. O status de inocência deixa de ser presumido somente após decisão
definitiva na seara administrativa, ou seja, não é possível que qualquer consequência desabonadora
da conduta do servidor decorra tão só da instauração de procedimento apuratório ou de decisão que
reconheça a incidência da prescrição antes de deliberação definitiva de culpabilidade. 6. Segurança
concedida, com a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 170 da Lei nº 8.112/1990.
(MS 23262/DF - Mandado de Segurança; Relator: Ministro Dias Toffoli; Julgado em 23/04/2014;
Tribunal Pleno; DJe-213 – Divulgado em 29-10-2014; Publicado em 30-10-2014).
25. Nesse mesmo sentido foram diversos outros julgados da Suprema Corte: ARE 754.528 AgR
(Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013), AI 829.186 AgR (Relator Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013), RE 450.971 AgR (Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011), e AI 769.433 AgR (Relator Min. Eros Grau,
Segunda Turma, julgado em 15/12/2009).
26. A apresentação das certidões, como se infere dos dispositivos 3.9 e 3.10 do edital em
referência, tinha por finalidade possibilitar que a administração da Corte de Contas pudesse
promover a sindicância da vida pregressa dos candidatos. Não há ilegalidade nessa exigência, haja
vista que a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, por exemplo, justificaria
a exclusão de candidato por qualificar fato desabonador de sua conduta. O qual, dada máxima vênia,
não se infere na hipótese em que existe processo ajuizado contra candidato, ainda pendente de
decisão transitada em julgado.
27. In casu, verifica-se que, nos autos do TC 006.195/2017-2 (administrativo), foi levado ao
conhecimento da administração do Tribunal os mesmos fatos que embasam este procedimento de
revisão de ofício. Desta feita, foi oportunizado à administração do TCU, por outras vias, reanalisar,
ainda que de forma tardia, a vida pregressa do interessado. No entanto, ao exercer o seu poder-dever
de autotutela, a administração do TCU concluiu pela inexistência de comprovação de vícios que
ensejariam a nulidade dos atos administrativos referentes à nomeação e à posse do interessado,
convalidando, assim, o ato anteriormente praticado (peça 165, p. 41-42).
28. Cabe destacar, ademais, conforme apontado pelo interessado, que ao analisar situação
semelhante à ora examinada, nos autos do processo administrativo TC 006.597/2014-9, a
administração do TCU firmou entendimento no sentido da impossibilidade de exclusão de candidato
que respondia a ação de improbidade administrativa pendente de decisão transitada em julgado.
29. Naquela oportunidade, o conhecimento da existência da referida ação judicial também se
deu em razão de expediente externo, encaminhado pela Advocacia-Geral da União (AGU), e a
Secretaria-Geral de Administração (Segedam) fundamentou seu posicionamento no princípio
constitucional da presunção de inocência, conforme se verifica na íntegra dos despachos à peça 165,
p. 53-62.
30. Ao analisar aquele caso, observa-se que a própria administração do Tribunal reconheceu
também a subjetividade do item 3.11 e a necessidade de se revisar a parte final da alínea “b” do
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subitem 3.18 do Edital TCU nº 2, de 12/9/2013, ante a ausência de regulamentação objetiva sobre o
que seria considerado desabonador de conduta, nos seguintes termos:
(...)
7. Ainda assim, nos termos em que está escrito o mencionado subitem 3.11, considerar algo
desabonador é muito subjetivo, ante a ausência de regulamentação (objetiva) do tema. (...)
9. A transcrição apenas alerta que, se até uma demissão foi “relevada” para permitir a posse de
candidato em cargo público, muito mais um ato possivelmente desabonador, isso se a conduta
estivesse claramente prevista e tipificada no edital ou em lei como tal, o que não acontece no caso
em exame. Daí a necessidade de se revisar a norma editalícia, alínea “b”, parte final, do subirem
3.18 do Edital TCU no 2, de 12/9/2013. (destaquei)
31. Por esses motivos, entende-se que a ilegalidade do ato na forma proposta pela unidade
técnica, além de não possuir respaldo legal, configura-se em medida de excessivo rigor contra o
interessado, que foi aprovado no estágio probatório, adquiriu estabilidade no serviço público e exerce
suas atividades no Tribunal há mais de 5 anos, sem que se tenha conhecimento de qualquer conduta
desabonadora no exercício de suas atribuições.
32. A despeito de a unidade técnica alegar que suas conclusões possuem respaldo
jurisprudencial, verificou-se que, em sua instrução, foram elencados como precedentes apenas
decisões que não guardam similitude com a situação tratada nos presentes autos, seja por tratarem de
carreiras cujas legislações são diversas da aplicada ao caso (policiais, agentes penitenciários e
servidores estaduais), seja pelas próprias características do caso concreto analisado.
33. Nesse sentido, pode-se mencionar: o RMS 3.710/MG, em que a exigência contida na Lei
Estadual 5.406/1969 é mencionada na própria ementa; o RMS 20.931, que tratou de servidor público
do Estado de São Paulo, em que a decisão considerou que a Lei Estadual 10.261/1968 exigia boa
conduta para a posse no cargo, sendo que a impetrante fora condenada à pena de demissão, por
infração aos arts. 256, II e 257, II daquela Lei; o RMS 586, em que a própria ementa menciona que a
investigação social estava expressamente prevista em Lei; o RMS 15.260, que tratou do cargo de
policial militar do Tocantins; o RMS 49.281, que tratou de agente penitenciário do Paraná; e ainda o
RMS 23.819, que tratou de candidato eliminado em concurso público para o ingresso em carreira
policial, em que a decisão do STJ também se fundamentou em precedente com previsão legal,
conforme se verifica em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CONDUTA SOCIAL. INVESTIGAÇÃO. CURSO DE
FORMAÇÃO. CRIME. APURAÇÃO. EXCLUSÃO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. I - É
causa justificadora da eliminação de candidato a concurso para o cargo de agente da Polícia
Federal o fato de ele responder a processo penal na época da investigação de sua conduta social
(art. 8º, I, do Decreto-Lei nº 2.320/87, regulamentado pela Instrução Normativa nº 3, de 30/11/92).
II - Posterior absolvição no juízo criminal por não haver prova da existência dos fatos é irrelevante,
em decorrência do princípio da incomunicabilidade das instâncias, segundo o qual a sentença penal
só vincula a esfera administrativa, quando o réu for absolvido por negativa de fato ou por negativa de
autoria. Precedentes do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 750.666/PA, Rel. Min).
34. Nesse último caso, vale ressaltar que, diferentemente do caso ora analisado, o disposto no
art. 8º, inciso I, do Decreto-Lei 2.320/1987 atende tanto a exigência constitucional de lei, em sentido
formal, para o estabelecimento de critérios diferenciados de admissão, como a existência de critérios
objetivos de avaliação, conforme exigido pelo STF, senão vejamos:
Art. 8º São requisitos para a matrícula em curso de formação profissional, apurados em processo
seletivo, promovido pela Academia Nacional de Polícia:
I - ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas
pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal;
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35. Registra-se, ademais, que, ao pesquisar a jurisprudência do STJ, foi possível encontrar
decisões que consideraram legal o ato que excluiu candidato do concurso em razão da omissão ao
prestar informações relevantes demandadas pelo edital na fase de investigação social ou de
sindicância da vida pregressa somente em situações que não guardam similitude com o caso
concreto ora analisado nestes autos.
36. A título exemplificativo, pode-se citar os seguintes julgados: AgRg na Medida Cautelar
22.840/RJ, relatado pelo Ministro Og Fernandes, que tratou do cargo de Policial Militar do Rio de
Janeiro; AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, que tratou do cargo de Policial
Militar de Pernambuco; o AgRg no RMS 39.700/SC, relatado pela Ministra Regina Helena Costa, que
tratou do cargo de Policial Militar de Santa Catarina.
37. Por todo o exposto até o momento, ainda que se admita, por hipótese, que a omissão do
interessado tenha sido intencional, esse elemento subjetivo da conduta, por si só, não seria suficiente
para caracterizar a existência de dolo, uma vez que, tanto no direito penal como no direito civil, para
haver dolo, a intenção deve estar associada a outros elementos, a exemplo dos transcritos a seguir,
que se aplicam ao presente caso:
a) o ânimo de prejudicar ou fraudar; b) que a manobra ou artifício tenha sido a causa da feitura
do ato ou do consentimento da parte prejudicada; c) uma relação de causa e efeito entre o artifício
empregado e o contrato por ele conseguido; d) a participação intencional de um dos contraentes no
dolo. (SILVA, De Plácido e; SLAIBI FILHO, Nagib; CARVALHO, Gláucia. Vocabulário Jurídico. 26ª
edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P. 494)
38. No caso em exame, portanto, ainda que o interessado tenha omitido as certidões com a
intenção de evitar que sua posse fosse obstada pela administração do Tribunal ao realizar a
sindicância da sua vida pregressa (ânimo de fraudar), entende-se que a investidura do interessado no
cargo ocorreria mesmo com a apresentação das certidões, afastando-se, assim, a existência de
relação entre a omissão e a sua posse no cargo.
39. Além disso, não se pode deixar de considerar, com esteio no princípio da verdade material,
constantemente utilizado pelo Tribunal em sua atuação, que a ação penal que o interessado figurava
como réu foi extinta em 27/4/2017, por motivo de prescrição da pretensão punitiva do Estado,
conforme se verifica na decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Cáceres, constante da
peça 117, p. 2-3.
40. Nesta esteira, cabe trazer à baila o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos
efeitos da prescrição da pretensão punitiva do Estado, manifestado ao analisar recurso de agravo no
agravo de instrumento 859.704/PR, relatado pelo Ministro Celso de Mello, cuja ementa transcreve-se
a seguir:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL –
QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO
FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL – PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA
RESULTANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
ESTADO – DOUTRINA – PRECEDENTES (STF) – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO, NO
CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO
PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material –
qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes.
- O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de
ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em:
(a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV);
(b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV);
(c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e
social;
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(d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais,
ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF nº 356/2008, v.g.);
(e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto;
(f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e
(g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina.
Precedentes. (AI 859704 AgR, Relator: Min. Celso de Melo, Segunda Turma do STF, julgado em 07/10/2014,
publicado no DJ Nr. 201 em 15/10/2014, grifos nossos)

41. No âmbito dos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou no
sentido de que o fato de o candidato ter sido processado e a ação ter sido extinta pela prescrição da
pretensão punitiva, não desabona sua conduta, em razão do princípio da presunção de inocência,
senão vejamos:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
CANDIDATO PROCESSADO. PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. ART. 255 DO RISTJ. I - O
simples fato do candidato ter sido processado, há anos, pela prática de crime de porte ilegal de
entorpecentes, sendo que foi extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não
pode ser considerado como desabonador de sua conduta, seu maior detalhamento, a ponto de
impedir sua participação no concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de
inocência. II - Para caracterização do dissídio, indispensável que se faça o cotejo analítico entre a
decisão reprochada e os paradigmas invocados. III - A simples transcrição de ementas, sem que se
evidencie a similitude das situações, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial.
Recurso não conhecido. (RESP 327.856/DF – Recurso Especial; Relator Min. Felix Fischer; Quinta
Turma; julgado em 06/11/2001)
42. No MS 23262/DF, cuja ementa foi anteriormente transcrita, o STF destacou ainda que os
efeitos da prescrição da pretensão punitiva geram impedimento absoluto para a formação de culpa,
não sendo possível nem mesmo intentar qualquer consequência desabonadora da conduta do
servidor. Naquele caso, inclusive, o STF declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 170 da
Lei 8.112/1990, impossibilitando até mesmo o registro dos fatos nos assentamentos individuais do
servidor.
43. Quanto à possível ocorrência de cerceamento de defesa, entende-se que os argumentos do
interessado não merecem ser acolhidos, uma vez que no ofício de oitiva constaram todas as possíveis
irregularidades detectadas pela Sefip, lhe tendo sido concedido, ainda, amplo acesso a todas as
informações constantes dos autos, bem como a prorrogação do prazo para a apresentação da defesa.
44. Além disso, cumpre informar que, estando os autos neste gabinete para a emissão de
parecer, o interessado incluiu manifestação complementar à peça 168. No entanto, independentemente
do tratamento que será dado por Vossa Excelência ao referido documento, não se verificou, em seu
conteúdo, a existência de informações capazes de modificar o posicionamento ora manifestado neste
parecer.
45. Ante o exposto, este membro do Ministério Público de Contas, com as devidas vênias por
divergir da proposta de encaminhamento alvitrada pela unidade técnica, propõe a manutenção do
Acórdão 5.056/2014-TCU-2ª Câmara, em seus exatos termos, com o consequente arquivamento dos
autos” (grifos originais).
3. Os presentes autos retornaram do parquet e me vieram conclusos no dia 16/9/2019, ocasião
em que determinei a imediata inclusão do feito em pauta para julgamento, haja vista a proximidade do
termo final do prazo revisional estabelecido no art. 260, § 2º, do Regimento Interno.
É o Relatório.
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VOTO
Introdução
Trata-se de revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara (peça 54), da relatoria do
Ministro-Substituto Augusto Sherman, que considerou legal, para fins de registro, dentre outros, o ato
de admissão de Paulo Wanderson Moreira Martins no cargo de Auditor Federal de Controle Externo
do Tribunal de Contas da União.
2. Referido processo originou-se de comunicação realizada por mim ao Plenário desta Corte
(peça 58), dando ciência de expediente encaminhado pela Associação Nacional dos Auditores de
Controle Externo - ANTC à Corregedoria deste Tribunal, versando sobre o suposto descumprimento,
por parte do então candidato Paulo Wanderson Moreira Martins, de requisitos para investidura no
cargo de AUFC previstos no item 3 do Edital 2, de 12/8/2013.
3. Segundo o expediente da ANTC, o candidato, no ato de sua posse, teria omitido
propositalmente certidões dos foros criminais do Estado do Mato Grosso, bem assim a folha de
antecedentes daquele estado, no qual respondia a processo penal instaurado em razão de suposta
prática de crime de peculato contra o Banco do Brasil S/A, instituição da qual era empregado (Ação
Penal 86.058).
4. Em análise perfunctória dos elementos trazidos pela ANTC, entendi haver indícios suficientes
no sentido de possível omissão dolosa de informações exigidas no edital para investidura no cargo,
uma vez que o então candidato teria residido no Estado do Mato Grosso dentro do quinquênio
estipulado no edital. Esse fato é confirmado pela Corregedoria (TC 036.045/2016-0) e pelos atos
constantes do sistema Sisac (desligamento do Banco do Brasil na data de 4/10/2009 em Mato Grosso e
admissão na Caixa Econômica, para a qual trabalhou no Estado de Goiás).
5. Desse modo, tendo em vista a competência prevista na Constituição Federal, art. 71, III, e na
Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, I, elaborei proposta dirigida ao Plenário desta Corte no sentido da
instauração imediata de processo de revisão de ofício da admissão do interessado, conforme previsto
no § 2º do art. 260 do RITCU, a qual foi acolhida por unanimidade na sessão de julgamento de
27/6/2019.
Do preenchimento dos requisitos de admissibilidade da presente revisão de ofício
6. Da análise dos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizativos para a instauração
do processo de revisão de ofício.
7. Com efeito, dispõe o § 2º do art. 260 do RITCU que “o acórdão que considerar legal o ato e
determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo
Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos
da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de
comprovada má-fé”.
8. Como se vê, nos termos regimentais, a instauração da revisão de ofício pressupõe, em
primeiro lugar, acórdão que tenha considerado legal determinado ato de pessoal e a existência de
indícios de que o referido ato tenha violado a ordem jurídica, ficando a efetiva verificação da violação
da ordem jurídica relegada ao juízo de mérito do procedimento revisional.
9. No caso, o Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara considerou legal o ato de admissão do interessado,
sendo fortes os indícios de que o interessado, na condição de candidato do concurso público realizado
por este Tribunal, teria violado regras editalícias que estabeleciam requisitos básicos para a investidura
no cargo público que veio a assumir (itens 3.9, 3.10, 3.11 e 3.18, “b”, do Edital 2, de 12/8/2013).
10. Deve ser observado, em segundo lugar, o prazo de 5 anos da apreciação do ato, podendo,
ainda, a revisão se dar a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.
11. Não houve nos autos imputação de má-fé ao interessado ab initio, sendo forçoso concluir
que o presente processo deve zelar pela observância do prazo de 5 anos da apreciação do ato. Na
espécie, a deliberação que julgou definitivamente a admissão, considerando-a legal, somente se
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aperfeiçoou, tornando-se válida e eficaz, por meio da sua publicação no Diário Oficial da União em
29/9/2014, sujeitando-se, portanto, à revisão por parte deste Tribunal, em caso de ilegalidade, até a
data de 29/9/2019, conforme estabelece o § 2º do art. 276 do RITCU.
12. Sob o aspecto procedimental, houve a oitiva do beneficiário do ato, que se manifestou às
peças 161, 165 e 168 e do Ministério Público junto a esta Corte de Contas (peça 169).
13. Desse modo, entendo estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da presente
revisão de ofício.
Dos processos em curso no tribunal e da delimitação do objeto da presente revisão de ofício
14. A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo – ANTC, ao obter conhecimento
de que o interessado Paulo Wanderson Moreira Martins estaria respondendo a ação penal na Comarca
de Cáceres/MT e que havia omitido a referida informação quando da sua nomeação e posse em
30/4/2014, protocolou diversos expedientes perante este Tribunal, buscando a sua responsabilização
nos âmbitos administrativo, disciplinar e no controle externo.
15. Referidos expedientes tiveram como mote principal as condutas imputadas ao interessado,
reputadas graves e incompatíveis com o exercício do cargo de Auditor de Controle Externo pela
referida entidade de classe, as quais resultaram em denúncia oferecida pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso em 8/4/2009 imputando-lhe a pratica do crime de peculato (artigo 312, § 1º,
c/c o artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro).
16. Esta Corte de Contas, ao tomar conhecimento dos referidos fatos e mediante provocação do
mencionado órgão de classe, instaurou diversos procedimentos, a saber:
TC-036.045/2016-0 – processo administrativo visando à apuração de eventual responsabilidade
administrativa e/ou disciplinar do interessado, no qual se concluiu haver indícios de descumprimento
do Edital nº 2-TCU, de 12/8/2013, daí a incompetência da Corregedoria para analisar os fatos, por se
tratar de evento anterior à posse do servidor e que não se encontra relacionado à conduta funcional do
interessado perante este Tribunal (peças 37 e 38 do referido processo). Nada obstante a referida
manifestação, a Presidência do Tribunal determinou o sorteio de relator para a análise da matéria (peça
57), tendo sido o referido feito distribuído ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, que determinou “o
sobrestamento destes autos, até que haja deliberação definitiva sobre a revisão de ofício do Acórdão
5.056/2014-TCU-Segunda Câmara, consoante autorizado pelo Plenário e em estrita observância ao
Enunciado 6 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, a anulação
de ato julgado legal pelo TCU, na via administrativa, somente produzirá efeitos após a manifestação
deste Tribunal em sede de revisão de ofício”;
TC-006.195/2017-2 – processo administrativo instaurado em decorrência de representação
formulada pela Associação da Auditoria de Controle Externo do TCU – AudTCU com o objetivo de
suspender a conclusão do processo administrativo que tramita no Tribunal relativo à avaliação da
última fase do estágio probatório do interessado no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, bem
como a declaração de nulidade dos atos administrativos de nomeação e posse no referido cargo. A
Presidência deste Tribunal indeferiu os pedidos formulados, por entender que “o estágio probatório
tem a finalidade de avaliar o desempenho da função do servidor e que fatos alheios e anteriores ao
exercício do cargo não podem ser usados para esse fim, nos termos do art. 20 da Lei 8.112/1990”. Os
referidos autos foram encerrados em virtude do seu apensamento ao TC-036.045/2016-0;
TC-008.022/2017-8 – processo de controle externo consubstanciado em representação
formulada pela SecexFazenda, decorrente de comunicação de alegadas irregularidades ocorridas no
Banco do Brasil S.A., relacionadas a possível desvio funcional do ex-empregado daquela sociedade de
economia mista Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins, atualmente ocupante do cargo de Auditor
Federal de Controle Externo desta Corte de Contas, consistente em aventada utilização irregular de
dados de cartão de crédito de clientes do banco para realização de gastos pessoais e de terceiros. Há
manifestação da referida unidade técnica pela procedência da representação, convertendo-se o feito em
processo de tomada de contas especial. Já o MPTCU manifestou-se pelo arquivamento do referido
processo, estando os autos conclusos ao Ministro Relator Raimundo Carreiro.
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17. O presente processo de revisão, instaurado no bojo do próprio processo de controle externo
que apreciou o ato de admissão do interessado, originou-se das constatações verificadas pela
Corregedoria deste Tribunal no TC-036.045/2016-0 e tem como objetivo precípuo a análise e a
verificação do descumprimento do Edital nº 2-TCU, de 12/8/2013, notadamente dos itens referentes ao
preenchimento dos requisitos básicos para a investidura no cargo, o que, em tese, poderia inquinar de
ilegalidade o ato administrativo de nomeação e posse do então candidato Paulo Wanderson Moreira
Martins, o qual foi considerado legal para fins de registro pelo Acórdão nº 5.056/2014-2ª Câmara.
18. Esse é o objeto da presente revisão de ofício, valendo registrar que, diversamente do
asseverado na defesa apresentada pelo interessado, essa questão não foi apreciada de forma definitiva
pelo Tribunal em nenhum dos processos acima referidos, tampouco houve em qualquer dos
mencionados processos desfecho favorável à sua tese de defesa no sentido de que não houve qualquer
irregularidade no ato de nomeação e posse e, por consequência, não haveria qualquer ilegalidade na
sua admissão.
Da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
19. Após a aprovação pelo Plenário deste Tribunal da comunicação por mim realizada na sessão
de 26/6/2019, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip realizou diligência junto à Secretaria de
Gestão de Pessoas deste Tribunal, solicitando “cópia da pasta funcional do servidor, em especial da
documentação apresentada por ocasião da posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo,
conforme item 3 do Edital nº 2, de 12/8/2013, referente ao Concurso Público promovido pelo TCU”
(peça 64).
20. Apresentada a documentação solicitada (peça 66), a Sefip elaborou instrução preliminar
concluindo pela existência de indícios de irregularidades no ato de admissão do interessado em razão
de descumprimento do Edital nº 2, de 12/8/2013, razão pela qual propôs:
“a) o encaminhamento do processo à Secretaria das Sessões para sorteio de novo relator,
conforme Questão de Ordem mencionada no item 14; e
b) submissão dos autos ao relator sorteado, com proposta de autorizar a realização de novo
exame do ato de número de controle 30773407-01-2014-0000051-0, por meio do qual foi efetuada a
admissão do Sr. Paulo Wanderson Moreira Martins(CPF 029.889.711- 37), com vistas à verificação
da ocorrência de violação à ordem legal que fundamente a revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014TCU-2ª Câmara.” (peça 69).
21. Após a declaração de impedimento dos Ministros Raimundo Carreiro e Augusto Nardes, fui
sorteado para relatar o presente feito.
22. Em despacho datado de 23/7/2019, acolhi a proposta da unidade técnica, autorizando a
adoção das medidas pertinentes (peça 76). Posteriormente, diante da solicitação da Sefip de juntada de
cópia de peças do TC-036.045/2016-0 para subsidiar a instrução e o julgamento do presente feito,
submeti o referido pedido à consideração do Ministro Walton Alencar Rodrigues, atual relator do TC036.045/2016-0 (peça 80), o qual anuiu à proposta, autorizando a juntada das peças solicitadas (peça
81).
23. Ato contínuo, em 24/7/2019, foi expedido o Ofício 3508/2019-TCU/Sefip, com vistas a
promover a oitiva do interessado, para, se assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento da referida comunicação, manifestar-se quanto à revisão de ofício do Acórdão
5.056/2014-2ª Câmara, que julgou legal ato de admissão de seu interesse, tendo em vista os seguintes
fatos:
“a) Comunicação feita pelo Exmo. Ministro Benjamin Zymler na sessão ordinária do Plenário
do TCU, no dia 26/6/2019 (cópia anexa), dando notícias de suposto descumprimento de requisitos
para sua investidura no cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), previstos no Edital 2
- TCU, de 12/8/2013, referente ao Concurso Público promovido pelo TCU;
b) Omissão na Declaração de Boa Conduta, apresentada na ocasião da posse, de informação de
ação penal em curso em seu nome no Poder Judiciário de Mato Grosso, Comarca de Cáceres/MT
(Processo: 1570-11.2009.8.11.0006);
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c) Omissão na Declaração de Residência, apresentada na ocasião da posse, que residia em
Mato Grosso nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do referido documento,
21/3/2014;
d) Não apresentação de certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em
que tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há
seis meses, respeitado o prazo de validade das referidas certidões, em descumprimento do item 3.9 do
Edital 2 - TCU, de 12/8/2013, considerando que, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da
apresentação dos documentos para a posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, dia
21/3/2014, residiu no Estado de Mato Grosso;
e) Não apresentação da folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde
tenha residido nos últimos cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de
validade descrito na própria certidão, em descumprimento do item 3.10 do Edital 2 - TCU, de
12/8/2013, considerando que, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da apresentação dos
documentos para a posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, dia 21/3/2014, residiu no
Estado de Mato Grosso;
f) Demais elementos juntados aos autos, cujas cópias estão à disposição de Vossa Senhoria.”
24. Como se vê, todo o iter procedimental estabelecido no regimento interno deste Tribunal foi
observado pela unidade técnica e por esta relatoria, constando do ofício de oitiva a descrição
minuciosa de todas as irregularidades imputadas ao interessado (alíneas “b”, “c”, “d” e “e”), além da
indicação de todos os elementos de prova que subsidiaram as referidas imputações (alíneas “a” e “f”).
25. Não há, assim, que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma
vez que foi dada ao interessado a oportunidade de se contrapor a todos os fatos irregulares que lhe
foram imputados, sendo firme a doutrina e a jurisprudência pátrias no sentido de que o acusado deve se
defender em relação aos fatos tidos por irregulares e não em relação a eventual capitulação legal dos
mesmos.
26. Não restou constatado, portanto, o alegado prejuízo à defesa, tanto é assim que o interessado
apresentou robusta peça de defesa, consubstanciada em 32 laudas, impugnando, especificamente, cada
uma das irregularidades apontadas pela unidade técnica constantes do ofício de oitiva. Deferiu-se-lhe,
também, o pedido de prorrogação de prazo formulado, bem como todos os pedidos de vista e de cópia
dos autos formulados perante esta relatoria.
Da verificação da ofensa às regras previstas no Edital nº 2 – TCU, de 12/8/2013
27. O então candidato Paulo Wanderson Moreira Martins se inscreveu e participou de concurso
público para provimento de vagas no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, aderindo às
condições estabelecidas no Edital nº 2-TCU, de 12 de agosto de 2013.
28. Referido edital, por meio do seu item 3, estabeleceu, dentre outros, os seguintes requisitos
básicos para a investidura no cargo:
“3.9. Apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos locais em que
tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há seis
meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver.
3.10. Apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha
residido nos últimos cinco anos, expedida há, no máximo, seis meses, respeitado o prazo de validade
descrito na própria certidão, quando houver.
3.11. Apresentar declaração do órgão público a que esteja vinculado, se for o caso, registrando
que o candidato tem situação jurídica compatível com nova investidura em cargo público federal, haja
vista não ter incidido nos artigos 132, 135 e 137, parágrafo único, todos da Lei nº 8.112/1990 e suas
alterações (penalidade de demissão e de destituição de cargo em comissão), nem ter sofrido, no
exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.”
29. Além do estabelecimento de requisitos para investidura no cargo, o item 3.18 do referido
edital preceituou o seguinte:
“3.18. Estará impedido de tomar posse o candidato:
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a) ex-servidor demitido ou destituído de cargo em comissão, na vigência do prazo de
incompatibilidade para investidura em cargo público federal, conforme previsto no artigo 137 da Lei
nº 8.112/1990;
b) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por meio dos
documentos referentes à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e 3.11 deste
edital ou por diligência realizada” (grifos acrescidos).
30. A unidade técnica imputou ao interessado o descumprimento do item 3.9 do edital,
considerando que, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da apresentação dos documentos para a
posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, dia 21/3/2014, teria residido no Estado de
Mato Grosso e não teria apresentado a certidão do setor de distribuição dos foros criminais das Justiças
Federal e Estadual correspondente.
31. Apontou, ainda, a violação do item 3.10 do Edital 2-TCU, de 12/8/2013, considerando que,
nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da apresentação dos documentos para a posse no cargo de
Auditor Federal de Controle Externo, dia 21/3/2014, residiu no Estado de Mato Grosso e não
apresentou a folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia estadual correspondente.
32. Em sua defesa, o interessado, discorrendo sobre os conceitos jurídicos de moradia,
residência e domicílio, afirma que não residiu no Estado de Mato Grosso no período de 30/4/2009 a
30/4/2014, ou seja, no período de 5 anos anteriores à data da sua posse, e que, por esse motivo, não
teria descumprido qualquer regra do edital, já que não estaria obrigado a apresentar as respectivas
certidões relacionadas àquela unidade da federação.
33. O primeiro ponto que merece ser analisado diz respeito ao termo inicial do prazo regressivo
constante dos itens 3.9 e 3.10 do edital.
34. Consoante se depreende da leitura dos referidos itens, não houve a definição precisa do dies
a quo para a contagem do prazo regressivo de 5 anos que deveria envolver as certidões, tendo a
unidade técnica utilizado como termo inicial a data de 21/3/2014, data em que o interessado teria
preenchido as declarações apresentadas perante o Tribunal.
35. Entendo, todavia, que a data correta a ser considerada deve ser o dia 30/4/2014, data da
nomeação, posse e efetivo exercício do interessado no cargo de Auditor Federal de Controle Externo,
conforme ele próprio alegou em sua defesa.
36. Isso porque, consoante se extrai dos elementos coligidos nos autos e de acordo com
diligências realizadas por esta relatoria, não houve por parte da administração do Tribunal uma
convocação formal dos candidatos estabelecendo dia ou fixando prazo para a apresentação dos
documentos necessários para a investidura no cargo.
37. Outrossim, diversamente do que ocorre em outros concursos públicos, a investigação social
e/ou a análise de vida pregressa, conforme estabelecido no Edital nº 2-TCU, não se constituiu em uma
fase autônoma do concurso público, de caráter eliminatório, mas, sim, erigiu-se em requisito básico de
investidura no cargo público, o qual, por força da lei e da jurisprudência, só pode ser exigido na data
da posse (v.g. Súmula 266 do STJ).
38. Outro não é, aliás, o entendimento constante do próprio item 3.19 do Edital nº 2-TCU, ao
estabelecer que: “o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita
que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para
investidura no cargo por ocasião da posse”.
39. Referida data, portanto, é a que se mostra mais benéfica para o interessado, pois seria a que
lhe exigiria menor tempo de comprovação de residência no ano de 2009 em relação ao período
comprobatório constante das certidões tidas como omissas, muito embora, conforme adiante se
demonstrará, tal questão se torne irrelevante para o deslinde da matéria.
40. Desse modo, para que fossem cumpridos os requisitos estabelecidos nos itens 3.9 e 3.10 do
Edital nº 2-TCU, o candidato, deveria apresentar as certidões dos setores de distribuição dos foros
criminais das Justiças Federal e Estadual, bem como a folha de antecedentes da Polícia Federal e da
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Polícia dos Estados de todos lugares onde tenha residido nos últimos 5 anos a contar da data da posse,
no caso concreto, no período de 30/4/2009 a 30/4/2014.
41. Resta, portanto, averiguar se o interessado residiu ou não no Estado de Mato Grosso dentro
desse período.
42. Quanto a este ponto específico, valho-me da percuciente análise empreendida pelo chefe de
gabinete da Corregedoria, cujo despacho foi acolhido in totum pelo Ministro Corregedor deste
Tribunal e pela unidade técnica deste Tribunal quando da sua manifestação nos autos:
“47. Como se vê, a regra editalícia, que vincula tanto o candidato como a Administração,
estabeleceu, de forma clara, como requisito para investidura no cargo, que fossem apresentadas,
entre outros documentos, as certidões dos setores de distribuição dos foros criminais das Justiças
Federal e Estadual (item 3.9 do Edital nº 2 -TCU) e as folhas de antecedentes da Polícia Federal e da
Polícia dos Estados (item 3.10 do Edital nº 2 -TCU) dos locais em que o candidato tivesse residido nos
últimos cinco anos.
48. A partir da leitura de tais disposições, conclui-se que o intuito do Tribunal ao requisitar a
apresentação dos referidos documentos era viabilizar o exame da vida pregressa do candidato, de
modo a impedir a posse daqueles cuja conduta moral fosse incompatível com o exercício do cargo de
auditor federal de controle externo (3.18.b Edital nº 2-TCU).
49. Conforme informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas-Segep, o servidor
Paulo Wanderson Moreira Martins apresentou, em 21/03/2014, apenas as certidões dos setores de
distribuição dos foros criminais das Justiças Federal e Estadual de Goiás e do Distrito Federal e
Territórios (peça 13).
50. Cabe indagar, portanto, se tais certidões contemplam, ou não, todos os locais de residência
do servidor dos cinco anos que antecederam a data de apresentação dos documentos, ou seja, de
21/03/2009 a 21/03/2014, e não da data da posse, 30/04/2009, pois, como se sabe, não é possível
certificar condição futura.
51. A Súmula 246 do STJ à qual se reporta o servidor em sua manifestação faz referência
apenas ao diploma ou habilitação legal, não as certidões de antecedentes criminais.
52. Firmado o dies a quo para o início da contagem regressiva, faz-se necessário rememorar a
diferenciação entre os termos “domicílio” e “residência”. É que muito embora sejam tratados como
sinônimos, é possível distingui-los conceitualmente.
53. Segundo o ilustre civilista Washington de Barros Monteiro “o primeiro é conceito jurídico,
criado pela própria lei e através do qual, para efeitos jurídicos, se presume estar presente a pessoa
em determinado lugar. Residência, por sua vez, é relação de fato, é o lugar em que a pessoa habita ou
tem o centro de suas ocupações. A essência do primeiro é puramente jurídica e corresponde à
necessidade de fixar a pessoa em dado local; a da segunda é meramente de fato”. (Curso de Direito
Civil, 27ª ed., p. 125-126).
54. Quanto ao domicílio do servidor não remanescem dúvidas, já que é incontroverso que ele
esteve lotado na agência do Banco do Brasil de Cáceres/MT até a data do seu pedido de demissão, em
05/10/2009 (peça 22), sendo aplicável ao caso a inteligência do art. 72 do Código Civil, que assim
dispõe:
Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o
lugar onde esta é exercida.
55. No que se refere ao local de residência, embora o servidor tenha afirmado, por diversas
vezes que, enquanto candidato, não tinha obrigação de “fornecer certidões referentes à Cáceres/MT,
pois que não residiu em Mato Grosso no período de 30/4/2009 a 30/4/2014”, não é esta a realidade
que sobressai das provas coligidas aos autos.
56. Explico.
57. Ao se reportar aos termos da petição inicial da reclamação trabalhista proposta pelo
servidor contra o Banco do Brasil, na parte que fundamenta o pedido de pagamento de horas extras, o
MM. Juízo da Nona Vara do Trabalho de Goiânia-GO, consignou o seguinte:
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“O reclamante afirma que, desde a sua admissão em 18.08.2008 até o seu afastamento em
09.02.2009, laborava das 09h00min às 18h00min, de segunda a sexta, sem intervalo intrajornada.
Afirma, ainda, que permaneceu à disposição nos mesmos horários, mesmo após o seu afastamento,
entre os dias 10.02.2009 e 31.05.2009” (peça 23- fl. 475)
58. Não obstante a pertinência do alerta do servidor ao ressaltar que “estar à disposição não é
o mesmo que possuir residência no local em que se está à disposição”, no caso concreto, não
vislumbro outra hipótese plausível se não a de que sua pretensão, à época da propositura da
reclamação trabalhista, tinha por fundamento o período do contrato de trabalho em que ele foi
submetido ao ócio forçado. De outra maneira, não haveria conexão lógica entre o pedido (pagamento
de horas extras) e a causa de pedir (estar o escriturário lotado em Cáceres/MT à disposição do Banco
em Goiânia/GO), sendo, neste caso, aplicável a regra do art. 322, § 2º, do CPC.
59. Aliadas aos termos da sentença, estão as declarações da única testemunha do processo, Sr.
Edson Antenor Baum, que foram transcritas no acórdão do Terceira Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 18ª Região (peça 28 fls. 9/10):
“que o depoente era o responsável pelo inquérito administrativo, sendo o relator, mas não sabe
o desfecho do processo, pois saiu da agência em abril de 2009 e o processo ainda não estava
concluído; que não se recorda quando iniciou o inquérito administrativo, mas acredita que no final do
ano de 2008; que o autor foi suspenso durante o inquérito, mas tinha que comparecer na agência
diariamente para ficar à disposição do banco, das 10h às 16h; que o autor ficava na área de suporte
interno da agência, sendo monitorado pelo gerente de expediente, tendo que solicitar autorização
inclusive para ir ao banheiro”.
60. Baseado no depoimento da referida testemunha e nos demais elementos de prova ali
coligidos, a Desembargadora Iara Teixeira Rios concluiu que a situação de ócio forçado, ao qual foi
submetido o servidor nas dependências da agência do Banco do Brasil de Cáceres/MT, durante a
tramitação do processo disciplinar, tinha perdurado, no mínimo, até 20.04.09.
“Ademais, o documento de fls. 479, comprova que o autor foi afastado de suas funções a partir
de 10.02.09, mas que deveria permanecer à disposição do reclamado em seu horário de trabalho. Esta
situação perdurou, no mínimo, até 20.04.09, data de emissão, pelo reclamado, do documento de fls.
199-201 que informa:
‘6.1- O envolvido foi afastado do serviço em 10.02.09, situação que permanece até a presente
data’
Conclui-se, portanto, que o autor foi submetido ao ócio forçado, com constante vigilância e em
evidente assédio moral contínuo por mais de 2 meses. Resta claro o abuso da reclamada no trato com
o autor e na condução do processo administrativo disciplinar.” (peça 28 – fl. 11)
61. Constata-se, portanto, a partir das informações supramencionadas, que o servidor mantinha
residência na cidade de Cáceres/MT, na qual era lotado, ou, ao menos, nas proximidades desta, pois
de outra forma não seria possível viabilizar o cumprimento do expediente administrativo por ele
mesmo declarado.
62. A meu ver, existem indícios de que, no período compreendido entre 18/08/2008 e
31/05/2009, o servidor Paulo Wanderson Moreira Martins possuía não só duplo domicílio - que
perdurou até a data de demissão em 05/10/2009 - como também dupla residência, uma na cidade de
Cáceres/MT, onde exercia suas ocupações laborais, e outra na cidade de Goiânia/GO, onde mantinha
vínculos familiares e afetivos.
63. Ressalte-se que a pluralidade de domicílios e de residências são perfeitamente acolhidas por
nosso ordenamento jurídico. Nesses casos, bipartem-se as noções objetiva e subjetiva de domicílio do
art. 70 do Código Civil, mas o art. 71 resolve a situação, considerando domicílio qualquer das
residências onde alternativamente viva a pessoa.
64. Diante desse contexto, considerando a dupla residência no primeiro semestre de 2009,
deveria o servidor ter apresentado ao Tribunal não só as certidões dos distribuidores criminais do
Estado de Goiás e do Distrito Federal e Territórios, mas também as certidões relativas ao Estado de
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Mato Grosso, conforme exigido nos itens 3.9 e 3.10 do Edital nº 2-TCU, de 12 de agosto de 2013,
porém assim não procedeu” (peça 118).
43. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas também se manifestou de forma
convergente com a unidade técnica no tocante ao fato de o interessado ter residido na cidade de
Cáceres/MT no período de 30/4/2009 a 30/4/2014, in verbis:
“13. Como se observa, diferentemente do conceito de domicílio que possui previsão legal,
residência é uma situação de fato, relacionada com os lugares onde a pessoa habita ou tem o centro
de suas ocupações. Dessa forma, ao ter que comparecer no Banco do Brasil durante a semana no
horário bancário, não há dúvidas de que o interessado tinha na cidade de Cáceres no Mato Grosso
um dos centros de suas ocupações, caracterizando-se, assim, a existência de residência naquela
localidade.
14. Não se pode desconsiderar, contudo, que a situação do interessado, à época dos fatos, era
bastante delicada em razão do seu afastamento das atividades normais no Banco do Brasil, em
fevereiro de 2009, por suposto envolvimento com atos ilícitos, e dos constrangimentos que sofreu
perante seus colegas de trabalho na agência, conforme evidencia o relatório da decisão prolatada
pelo juízo trabalhista à peça 67.
15. No entanto, ainda que tais fatos justifiquem a sua alegada intenção de residir com ânimo
definitivo na cidade de Goiânia, a partir de março de 2009, estes não afastam a existência de
residência também na cidade de Cáceres, uma vez que a pluralidade de residências é amplamente
reconhecida no meio jurídico, havendo, inclusive, previsão expressa no Código Civil de 2002, verbis:
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva,
considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.
16. Dessa forma, conclui-se que as certidões relativas ao Estado do Mato Grosso deveriam, de
fato, ter sido apresentadas pelo interessado por ocasião da sua posse, uma vez que restou
caracterizada a existência de residência na cidade de Cáceres, onde possuía vínculo trabalhista com o
Banco do Brasil, dentro do quinquênio que precedeu sua investidura no cargo de Auditor Federal de
Controle Externo” (peça 169).
44. Não fosse tudo isso, é fato incontroverso que o interessado foi admitido no Banco do Brasil,
como escriturário, em 18/8/2008, tendo ocorrido o seu desligamento, a pedido, na data de 4/10/2009.
45. O Código Civil, no seu artigo 76, impõe ao servidor público a existência do domicílio
necessário, como sendo “o lugar em que exercer permanentemente suas funções” (parágrafo único do
art. 76 do CC).
46. O interessado, na condição de servidor público, exercia suas funções de forma permanente na
cidade de Cáceres/MT, impondo-se reconhecer, assim, a existência do seu domicílio necessário
naquela localidade até 4/10/2009, tornando despicienda qualquer outra discussão sobre o tema, já que
o domicílio que decorre de imposição legal é o lugar onde a lei presume que o indivíduo reside
permanentemente.
47. Nesse sentido, Orlando Gomes ensina que toda pessoa tem o direito de escolher seu
domicílio livremente, exceto quando a lei o impõe em razão de certas circunstâncias. Desse modo, o
lugar estatuído para o domicílio de determinadas pessoas configura domicílio necessário, ou legal. A
lei o presume de forma absoluta, juris et de jure, não admitindo prova em contrário. A lei
simplesmente impõe determinado domicílio, por motivo que assim entende conveniente. Em casos de
domicílio necessário não há que se falar em voluntariedade, muito menos em residência (in Introdução
ao Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 182/183).
48. Ressalte-se, ainda, que o fato de o servidor exercer o cargo público em uma determinada
localidade não lhe retira a possibilidade de estabelecer, voluntariamente e com ânimo definitivo, seu
domicílio em outro lugar. Ou seja, a existência de domicílio necessário de servidor público não
impede, de per si, a existência de domicílio voluntário, notadamente quando se encontra consagrado
no ordenamento jurídico pátrio a pluralidade de domicílios e/ou de residências.
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49. De todo o exposto, da análise dos elementos constantes dos autos, restou claro que o
interessado residiu em Cáceres/MT dentro do período compreendido entre 30/4/2009 e 30/4/2014,
impondo-se reconhecer, em consequência, a violação dos itens 3.9 e 3.10 do Edital nº 2-TCU, haja
vista que na data da sua posse não foram apresentadas as certidões dos setores de distribuição dos
foros criminais das Justiças Federal e Estadual de Mato Grosso, bem como a folha de antecedentes da
Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
Das consequências jurídicas da violação das regras previstas no Edital nº 2 – TCU, de
12/8/2013
50. Ao deixar de apresentar a certidão dos foros criminais da Justiça Federal e Estadual de Mato
Grosso (item 3.9 do Edital nº 2-TCU) e a folha de antecedentes da Polícia daquele estado (item 3.10 do
mesmo edital), o então candidato, ora servidor, acabou por retirar da administração deste tribunal a
possibilidade de sindicar, no momento oportuno, a sua vida pregressa, à luz da totalidade dos
documentos exigidos para a investidura no cargo.
51. Veja-se, a propósito, o disposto na alínea “b” do item 3.18 do Edital nº 2-TCU:
“3.18. Estará impedido de tomar posse o candidato:
b) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por meio dos
documentos referentes à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e 3.11 deste
edital ou por diligência realizada.”
52. Observe-se que, no período entre 15/4/2009, data do recebimento da denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do interessado, e 27/4/2017, data em que
foi proferida a sentença penal que julgou extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição da
pretensão punitiva, ou seja, por mais de 8 anos, o ora servidor estava respondendo à ação penal na qual
lhe foram imputados fatos graves e inegavelmente incompatíveis com as atribuições do cargo de
Auditor Federal de Controle Externo, conforme bem demonstrou a Sefip.
53. Nada obstante isso, por ocasião de sua posse, omitiu deste Tribunal que havia residido na
cidade de Cáceres/MT ao apresentar a declaração de residência datada de 21/3/2014. Também omitiu a
existência da ação penal quando apresentou, na mesma data, declaração de boa conduta perante este
Tribunal para fins de posse. Por fim, o então candidato apresentou as certidões de distribuição criminal
e de antecedentes apenas das comarcas de Goiânia e Brasília, omitindo, mais uma vez, a existência da
referida ação penal.
54. Ou seja, apesar de haver respondido a uma ação penal por mais de 8 anos, o interessado
jamais se interessou em colocar a administração deste tribunal a par de sua situação. Não fosse a
atuação da entidade de classe, os fatos graves que lhe foram imputados, a meu ver, jamais chegariam
ao conhecimento desta Corte, impondo-se reconhecer, desse modo, que a conduta do interessado, no
mínimo, violou o dever de lealdade e de boa-fé para com a administração deste Tribunal.
55. Em sua defesa, o interessado alega que “não é a mera existência de ação penal em curso
apta a desabonar a conduta de qualquer pessoa. Isso é corolário do princípio constitucional da
presunção da inocência”. Afirma que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar os
antecedentes ou conduta social”. Aduz, por fim, que “a jurisprudência firmada do Supremo Tribunal
Federal (STF) também é no sentido de que a mera existência de processo criminar não é motivo
suficiente para desabonar a conduta de qualquer pessoa (ARE 789197 RO – 2ª Turma e ARE 754528
RJ)”.
56. Ocorre, todavia, que o juízo acerca da conduta social do empossando não cabe ao próprio
candidato, mas sim à administração pública. Ao omitir informação relevante, o interessado
impossibilitou que a administração exercesse o juízo acerca de “qualquer ato desabonador de sua
conduta”, conforme previsto na alínea “b” do item 3.18 do Edital nº 2-TCU, não havendo como se
admitir que o candidato, ele próprio, se substitua à administração para fins de se aferir o
preenchimento ou não de requisitos tidos como básicos para a investidura no cargo público.
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57. Registre-se, outrossim, que a presente revisão de ofício, como bem demonstrou a unidade
técnica, não versa sobre o fato desabonador em si, qual seja, ao fato de estar o candidato respondendo
a ação penal por ocasião da sua posse, mas sobre a omissão do então candidato em prestar as
informações previstas no edital em relação ao qual se encontrava plenamente vinculado. Daí a
irrelevância dos entendimentos citados pelo interessado tanto da Suprema Corte quanto do Superior
Tribunal de Justiça relacionados ao princípio da presunção de inocência.
58. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a fase de investigação social nos concursos públicos não
se limita à analise da vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha
praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida privada e profissional,
objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato em razão das atribuições e de eventuais
peculiaridades do cargo a que esteja concorrendo no tocante às exigências de retidão, lisura e
probidade do agente público. Daí a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação
social ou sindicância de vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” (cf.
RMS 56.376/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, in DJe 13/11/2018 - grifos acrescidos).
59. Comungo, assim, do entendimento preconizado pela unidade técnica, no sentido de que: “a
conduta do então candidato em não informar sobre ação penal em curso não pode ser considerada
como aceitável, considerando que não seria razoável supor que ele estaria convencido de que a
existência da ação penal em seu nome em trâmite na Comarca de Cáceres/MT não iria influenciar na
sua posse, em função do que dispõe o item 3.18 do já mencionado edital. Não é plausível também
admitir que ignorasse tratar-se de um fato desabonador de sua conduta, mesmo sem entrar no mérito
da questão envolvida naqueles autos. O fato é que o então candidato exerceu influência direta para o
ato de sua nomeação e posse, quando omitiu informações que influenciariam na decisão então tomada
de lhe conceder posse no cargo atualmente ocupado” (grifos acrescidos).
60. A despeito de estar absolutamente convencido de que o candidato, de forma voluntária e
premeditada, deixou de apresentar as certidões que permitiram à administração do Tribunal promover
a investigação social tendo amplo conhecimento dos fatos ligados à sua vida pregressa, conforme
previsto na alínea “b” do item 3.18 do Edital nº 2-TCU, entendo que o descumprimento das referidas
regras editalícias não podem ter como consequência jurídica a ilegalidade do ato de nomeação e posse
do interessado no cargo de Auditor Federal de Controle Externo. Explico.
61. Como dito anteriormente, o Edital nº 2-TCU, ao estabelecer as regras do concurso público
para provimento de vagas no cargo de auditor federal de controle externo daquele ano, extrapolou o
seu caráter meramente regulamentar do certame ao instituir, de forma autônoma, a boa conduta, a
idoneidade moral ou a reputação ilibada como requisito básico para investidura no cargo público,
quando a própria lei regedora da matéria assim não dispôs.
62. Confira-se, a propósito, o que se encontra previsto no art. 5º da Lei 8.112/1990:
“Art. 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental.
§ 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em
lei.
§ 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no
concurso.
§ 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover
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seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os
procedimentos desta Lei” (grifos acrescidos).
63. Como se vê, o rol estabelecido no caput do art. 5º do regime jurídico único dos servidores
públicos federais não é taxativo, uma vez que a própria lei preceituou, em seu § 1º, que as atribuições
do cargo poderão exigir o preenchimento de outros requisitos, desde que estabelecidos em lei.
64. A Lei 10.356/2001, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências, por sua vez, estabeleceu o seguinte em relação ao
ingresso dos servidores na Carreira de Especialista do Tribunal de Contas da União:
“CAPÍTULO III
DO INGRESSO
Art. 10. São requisitos de escolaridade para ingresso na Carreira de Especialista do Tribunal de
Contas da União:
I - para o cargo de Analista de Controle Externo – Área de Controle Externo, diploma de
conclusão de curso superior ou habilitação legal equivalente;
II - para o cargo de Analista de Controle Externo – Área de Apoio Técnico e Administrativo,
diploma de conclusão de curso superior, com habilitação legal específica, conforme definido no edital
do concurso;
III - para o cargo de Técnico de Controle Externo – Área de Controle Externo, certificado de
conclusão do ensino médio;
IV - para o cargo de Técnico de Controle Externo – Área de Apoio Técnico e Administrativo,
certificado de conclusão do ensino médio e, se for o caso, habilitação legal específica, conforme
definido no edital do concurso;
V - para o cargo de Auxiliar de Controle Externo – Área de Serviços Gerais, certificado de
conclusão do ensino fundamental.
Art. 11. O ingresso nos cargos da Carreira de Especialista do Tribunal de Contas da União farse-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos para o padrão inicial da classe
inicial do respectivo cargo.
Art. 12. O concurso a que se refere o art. 11 realizar-se-á em duas etapas, na seguinte ordem:
I - provas ou provas e títulos, sendo as provas de caráter eliminatório e classificatório e os
títulos de caráter classificatório;
II - programa de formação, de caráter eliminatório.
§ 1º. Para o cargo de Técnico de Controle Externo – Área de Apoio Técnico e Administrativo,
durante a primeira etapa, poderá ser exigido exame de habilidade específica, conforme dispuser o
edital do concurso.
§ 2º. O programa de formação de que trata este artigo poderá ser dispensado, conforme
dispuser o edital do concurso.
§ 3º. O Tribunal de Contas da União definirá, em instrumento próprio, a duração e o conteúdo
do curso de formação de que trata este artigo.
Art. 13. Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso e matriculados no programa
de formação terão direito, a título de auxílio financeiro, à retribuição equivalente a 70% (setenta por
cento) da remuneração inicial do cargo a que estiverem concorrendo.
§ 1º. O auxílio financeiro será devido desde o início até a conclusão do programa de formação
ou, se for o caso, até a data de eliminação do candidato.
§ 2º. Se o candidato for ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego na administração
pública federal direta, autárquica ou fundacional, em qualquer dos Poderes da União, ser-lhe-á
garantido o direito de afastamento para participar do programa de formação sem prejuízo da
remuneração, vantagens ou direitos de seu cargo ou emprego, podendo optar pelo auxílio financeiro
previsto neste artigo.”
65. Apesar de entender ser possível o estabelecimento, por meio apenas de edital, de etapa
autônoma de concurso público, com vistas a realizar a investigação social do candidato por meio da
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análise de vida pregressa, de caráter eliminatório, os requisitos necessários para a investidura em cargo
público, por determinação constitucional, possuem reserva legal estrita e não podem ser estabelecidos
em qualquer espécie de ato regulamentar.
66. Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, valendo conferir,
por todos, o seguinte trecho de precedente jurisprudencial proferido em repercussão geral:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO,
EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO
CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS
CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA
PROPORCIONALIDADE
E
DO
LIVRE
ACESSO
AOS
CARGOS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA
DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS
TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À
DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA
PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU
REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM
PREJUÍZO
DO
INAFASTÁVEL
JUDICIAL
REVIEW.
CONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A
SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO
SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público.
2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos,
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de
uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal.
(Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013,
DJe 01- 10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013;
RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR,
Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard,
Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992).
(...)” (RE 898.450/SP, Relator Ministro Luiz Fux, in DJe 3/9/2013 – grifos acrescidos).
67. Sobre esse ponto, vale também registrar o seguinte trecho da manifestação do Parquet que
atuou nos presentes autos:
“19. Em que pese o item 3.18 do edital dispor, de modo expresso, que estaria impedido de tomar
posse o candidato que tivesse praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por
meio dos documentos referentes à sindicância de vida pregressa de que tratam os subitens 3.9, 3.10 e
3.11, tal dispositivo, assim como os demais que compõem o edital, não afasta a necessária
observância aos princípios constitucionais da legalidade, da presunção de inocência, da
impessoalidade e da isonomia, sob pena de ser considerado ilegal ou abusivo.
20. Nesse sentido, vale lembrar que a Constituição Federal é clara ao estabelecer
expressamente que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
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preencham os requisitos estabelecidos em lei e somente a lei, em sentido formal e material, pode
estabelecer requisitos diferenciados para a admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 37,
inciso I, e 39, § 3º), senão vejamos:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.

21. Acerca dessa regra constitucional, cabe esclarecer que, embora a doutrina e a
jurisprudência pátria entendam que o edital é a lei do concurso público, o Supremo Tribunal Federal
(STF) por diversas vezes já se pronunciou no sentido de que os requisitos de acesso ao cargo devem
estar, necessariamente, versados em lei formal, e possuir critérios objetivos, conforme se verifica nas
ementas dos seguintes julgados:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL.
INEXISTÊNCIA. Concurso público. Policial militar. Exigência de altura mínima. Previsão legal. Inexistência.
Edital de concurso. Restrição. Impossibilidade. Somente lei formal pode impor condições para o
preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgR
RE 400754/RO, Relator Ministro Eros Grau, Primeira Turma. Julgado em 6/9/2005)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 3. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no AI 598189/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma. Julgado em 4/12/2007)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL: IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUISITOS SEM
PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR
no AI 704050/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. Julgado em 2/12/2010)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS
OBJETIVOS. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame psicológico para
habilitação em concurso público deve estar previsto em lei e possuir critérios objetivos. Na hipótese,
reconheceu-se que os critérios de avaliação foram subjetivos. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR no AI 510012/BA, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma. Julgado em 20/6/2006).

22. In casu, não se verificou, em momento algum, no Estatuto dos Servidores Públicos Federais
(Lei 8.112/1990) ou na legislação trazida pela Sefip tratando das atribuições constitucionais e legais
do TCU e dos servidores da Secretaria do Tribunal, a exigência de reputação ilibada como requisito
para a investidura no cargo ou, ainda, qualquer outra exigência que pudesse relativizar o princípio da
presunção de inocência para impedir a investidura no cargo de Auditor Federal de Controle Externo.
23. Não se pretende aqui, de forma alguma, desconsiderar a importância do cargo de Auditor
para o quadro de servidores da Secretaria do Tribunal, que foi muito bem demonstrada pela Sefip em
sua instrução, muito menos sugerir que o Auditor não deva possuir bons antecedentes para o ingresso
na carreira, o que se busca é analisar o caso concreto à luz das normas constitucionais e legais que
regem a matéria. Por conseguinte, não havendo previsão legal em contrário, não vislumbro como
reconhecer ausente os bons antecedentes, tão-somente em razão da existência de processo criminal
em curso, para o qual sequer houve, até a data da posse, prolação de sentença de primeiro grau.
(...)” (peça 169 – grifos originais).
68. Assim sendo, tudo considerado, notadamente a ilegalidade do contido na alínea “b” do item
3.18 do Edital nº 2-TCU, entendo que a omissão do interessado em apresentar as certidões de
distribuição criminal e de antecedentes relativas ao Estado de Mato Grosso não poderia ter o condão de
obstar a sua nomeação e posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo. Da mesma forma, a
ausência de previsão legal da boa conduta, da idoneidade moral ou da reputação ilibada como requisito
básico para investidura no cargo público de Auditor Federal de Controle Externo afasta, a meu ver, a
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possibilidade de revisão de ofício do presente ato de admissão, haja vista a impossibilidade de se ter
configurada a violação da ordem jurídica, conforme exigido no § 2º do art. 260 do RITCU.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de setembro de 2019.

BENJAMIN ZYMLER
Relator
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença para dissentir do voto ora oferecido pelo Ministro-Relator Benjamin Zymler, pois a
referida omissão na entrega de documentos se configurou como efetiva fraude ao processo de
admissão no respectivo cargo efetivo e, por isso, o TCU deve promover a aludida revisão de ofício do
Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara, em plena sintonia com o parecer da Sefip.
2. Como visto, trata-se de revisão de ofício do referido Acórdão 5.056/2014, por ter a 2ª Câmara
do TCU considerado legal, para fins de registro, o ato de admissão em favor de Paulo Wanderson
Moreira Martins no cargo efetivo de auditor federal junto à secretaria do TCU, a despeito de ele ter
engendrado a aludida omissão na entrega das correspondentes certidões judiciais negativas,
impedindo, assim, a administração do TCU de tomar a ciência e as subsequentes providências
eventualmente cabíveis sobre o ato de investidura como servidor federal estatutário, em função da
Ação Penal 86.058 então autuada contra Paulo Martins pela possível prática do crime de peculato no
Banco do Brasil.
3. Bem se vê que, materialmente, não mais subsistiriam as suscitadas dúvidas sobre a efetiva
prática dessa malsinada omissão por parte de Paulo Martins, tendo a Corregedoria do TCU e a unidade
técnica, além do próprio Ministro-Relator, assinalado toda a correspondente situação fática, com a
evidenciação do subjacente ilícito.
4. Não posso vislumbrar, por conseguinte, a aludida omissão como mero descumprimento do
edital, ante a suposta inexistência de lei sobre a apresentação das aludidas certidões negativas, pois
essa omissão deve ser tratada pelo TCU como evidente fraude na apresentação da documentação
exigível pela legislação aplicável, tendo o ato omissivo servido não apenas para impedir a
administração do TCU de tomar a ciência e as subsequentes providências administrativas internas em
função da referida Ação Penal 86.058, mas também para, de certo modo, evitar que a secretaria do
TCU promovesse a eventual diligência junto ao respectivo órgão Judiciário, levando-o a atentar para a
necessidade de julgamento do feito judicial com o intuito de impedir a superveniência da aludida
prescrição.
5. Ocorre que, acertadamente, a administração do TCU teria exigido a apresentação de todas as
referidas certidões negativas na etapa de demonstração dos requisitos legais para a posse no aludido
cargo efetivo, e não na eventual etapa de avaliação dos antecedentes criminais e sociais, tendo
promovido essa acertada exigência em estrita consonância com a legislação aplicável, já que a
administração teria o dever de apurar, por exemplo, o eventual comprometimento dos direitos políticos
de Paulo Martins em face das ações judiciais penais ou civis, nos termos da Lei n.º 8.112, de 1990, e,
entre outras normas, da Lei n.º 8.429, de 1992, e até mesmo o dever de apurar, por exemplo, a eventual
falta de legitimação para o cargo efetivo em face de possível restrição laboral ou interdição civil
imposta pelo Judiciário sobre a aptidão funcional ou físico-mental do candidato ao cargo público, nos
termos do art. 5º da Lei n.º 8.112, de 1990.
6. Bem se sabe, aliás, que não subsistiria a suposta necessidade de lei, à época, para a
especificação da documentação e das certidões a serem exigidas pela administração pública, pois a lei
deve se ater à fixação dos diversos requisitos para a investidura em cargo efetivo, deixando para o
edital do concurso público a competência de promover essa especificação da documentação e das
certidões para a comprovação do efetivo cumprimento dos aludidos requisitos legais, e, assim, não se
mostraria adequada a referida suposição de a indigitada omissão de Paulo Martins não ter resultado na
ilegalidade do ato de investidura, mas apenas no mero descumprimento do edital, até porque,
verdadeiramente, essa indevida omissão se configuraria como grave fraude pela não apresentação das
aludidas certidões judiciais negativas necessárias à aferição do cumprimento dos requisitos legais para
o cargo, devendo esse ilícito resultar, pois, na aludida ilegalidade da investidura no cargo efetivo
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diante do flagrante descumprimento da legislação aplicável e, principalmente, dos princípios
administrativos da moralidade, legalidade, boa-fé procedimental e lealdade processual, entre outros.
7. A 2ª Câmara do TCU não deveria, então, ter considerado legal o referido ato de investidura no
cargo efetivo, pois, a partir da referida fraude, a investidura padeceria evidentemente de grave ofensa
não só à legislação aplicável, mas também aos referidos princípios da administração pública, não
devendo o TCU admitir que a pessoa possa cometer o eventual crime contra a administração pública e,
posteriormente, engendrar a prática da malfadada omissão na entrega das correspondentes certidões
judiciais negativas com o intuito de, assim, impedir a administração pública de tomar a ciência e as
eventuais providências cabíveis sobre o ato de investidura como servidor federal estatutário ou sobre o
eventual andamento da concomitante ação judicial.
8. Peço licença, portanto, para discordar do Ministro-Relator e, acompanhando o parecer da
Sefip, voto pela prolação do Acórdão do TCU no seguinte sentido:
“(...) 9.1. promover a revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara para considerar
ilegal o ato de admissão em prol de Paulo Wanderson Moreira Martins no cargo efetivo de auditor
federal de controle externo junto à secretaria do TCU, negando-lhe o respectivo registro, diante da
grave ofensa à legislação aplicável e aos princípios da administração pública;
9.2. enviar a cópia da presente deliberação a Paulo Wanderson Moreira Martins, para ciência,
e à Secretaria-Geral de Administração do TCU, para a adoção das providências cabíveis; e
9.3. determinar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.”
TCU, Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2019.

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
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ACÓRDÃO Nº 2275/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 021.125/2014-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: Ato de Admissão (Revisão de ofício)
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Paulo Wanderson Moreira Martins (029.889.711-37)
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal:
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício do Acórdão 5.056/2014-2ª
Câmara, que considerou legal, para fins de registro, dentre outros, o ato de admissão de Paulo
Wanderson Moreira Martins no cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 260, § 2°, do
Regimento Interno, em:
9.1. manter o juízo firmado no Acórdão 5.056/2014-2ª Câmara;
9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e à Secretaria Geral de
Administração deste Tribunal – Segedam;
9.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 169, V, do RITCU,
tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2275-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler (Relator),
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros que alegaram impedimento na Sessão: Augusto Nardes e Raimundo Carreiro.
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
13.4. Ministro-Substituto convocado com voto vencido: André Luís de Carvalho.

GRUPO I – CLASSE II – Plenário
TC 007.455/2014-3 [Apensos: TC 005.568/2009-0 e TC 010.075/2015-1].
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Responsáveis: Antonio Roberto de Sousa (055.067.781-04); Arquitetura Urbanismo Oscar
Niemeyer S/C Ltda. (29.269.586/0001-76); José Murilo Cruz Brito (184.901.071-49).
Representação legal: Allan Morgado Guerra (OAB/RJ 099.091) e Marcela Aragão Sanchez
(OAB/DF 36.956).
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SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF-1). INEXECUÇÃO PARCIAL DO
OBJETO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO E PROJETO DE ESCAVAÇÕES). CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DA DEFESA DE
ALGUNS RESPONSÁVEIS. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DA EMPRESA
CONTRATADA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), que contou com a anuência dos dirigentes daquela unidade
técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 27-30):
“INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada por determinação do item
9.2 do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário (peça 4), o qual deliberou sobre levantamento de auditoria
(TC 005.568/2009-0), realizado no âmbito dos Fiscobras 2008 e 2009 nas obras de construção do
edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília/DF, custeadas com
recursos orçamentários disponibilizados por meio do Programa do Trabalho PT02.122.0569.11RV.0101.
2. A instauração da presente TCE deu-se com vistas a recompor o débito decorrente do
Contrato 58/2006, referente à elaboração do projeto executivo do edifício-sede do TRF-1, que
ensejou a citação solidária da empresa de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. e dos
Srs. Antônio Roberto de Sousa e José Murilo Cruz Brito para apresentação das respectivas alegações
de defesa em relação ao superfaturamento apurado no citado contrato, conforme o item 9.3 do
Acórdão 724/2014-TCU- Plenário (peça 4).
3. A presente instrução trata da análise das alegações de defesa apresentadas pelas partes em
resposta às citações realizadas no âmbito desta TCE.
4. Registra-se que o volume de recursos fiscalizados atinentes ao referido Contrato 58/2006
alcançou o montante de R$ 8.600.000,00.
HISTÓRICO
5. De modo a se compreender com mais acurácia o objeto desta TCE, faz-se necessário breve
digressão acerca da sequência de eventos constantes dos autos originários (TC 005.568/2009-0), que
trataram do levantamento de auditoria, realizado no âmbito dos Fiscobras 2008 e 2009, nas obras de
construção do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília/DF.
6. Na ocasião, o volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 486.432.257,19,
correspondente à soma dos valores do já citado Contrato 58/2006, de R$ 8.600.000,00, referente à
elaboração de projetos executivos para a nova sede do TRF-1, a cargo do escritório de Arquitetura e
Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., e do Contrato 58/2007, de R$ 477.832.257,19, cujo objeto era
a construção do edifício-sede do TRF-1 pelo Consórcio Nova Sede do TRF.
7. Como resultado da fiscalização realizada em 2008, foram identificados indícios de
irregularidade, sendo que, por meio do Despacho do Relator do processo à época, de 21/9/2008,
foram autorizadas audiências e oitivas relativas aos achados elencados a seguir (peça 1, p. 33, a peça
3, p. 25, do TC 015.005/2008-9):
a) projeto executivo deficiente, elaborado em desacordo com a norma NBR 8036, da ABNT
(achado 3.1);
b) percentual de ISS maior que o valor efetivamente devido (achado 3.2);
c) correção da alíquota de 8,5%, para 8%, referente ao FGTS, feita incorretamente – a menor
(achado 3.3);
d) extrapolação da inexigibilidade de licitação para contratação de projetos típicos de
engenharia, em desacordo com o art. 25 da Lei 8.666/93 (achado 3.7);
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e) sobrepreço decorrente de preços excessivos ante o mercado (achado 3.8); e
f) descumprimento da LDO, por contratação de serviços com custos unitários superiores aos do
Sinapi (achado 3.10).
8. Previamente à análise da documentação referente às audiências e oitivas relativas à
fiscalização ocorrida em 2008, foi realizado o levantamento de auditoria na obra do TRF-1, no
âmbito do Fiscobras 2009, em que foram identificados 7 (sete novos) indícios de irregularidades
graves, neste caso com recomendação de paralisação (IG-P).
9. Porém, antes de qualquer manifestação desta Corte em relação à auditoria de 2009, foi
acostado aos autos o Ofício PRESI/600-260 do TRF-1, de 4/7/2009, no qual se noticiava a anulação
da Concorrência 2/2007 e do Contrato 58/2007, referentes à obra de construção do edifício-sede
daquele Tribunal, o que demandou ajuste nas ações antes previstas, que culminaram com a prolação
do Acórdão 1.617/2009-TCU-Plenário, de 22/7/2009, no âmbito do qual foram autorizadas novas
audiências e oitivas, em relação aos seguintes achados, consignados no Relatório de Fiscalização
108/2009 (peça 5, p.5 a peça 7, p.12, TC 005.568/2009-0):
a) projeto executivo deficiente (achado 3.1);
b) licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93,
constituindo motivo para propor a nulidade da Concorrência 02/2007 (achado 3.2);
c) pagamento por serviços não previstos contratualmente (achado 3.3);
d) adiantamento de pagamentos (achado 3.4);
e) sobrepreço/superfaturamento (achados 3.5 e 3.6); e
f) fiscalização deficiente (achado 3.7).
10. No mesmo Acórdão, foi determinado o apensamento do TC 015.005/2008-9, referente ao
Fiscobras 2008, ao TC 005.568/2009-0 (Fiscobras 2009), de forma que fossem analisadas
conjuntamente as razões de justificativa e oitivas. Além disso, determinou-se ao TRF-1 que elaborasse
e enviasse a este Tribunal inventário da obra, atestando os serviços efetivamente executados, com
respaldo em memória de cálculo detalhada e em documentos técnicos, devidamente identificados
pelos responsáveis pelos dados e, a partir desse inventário, que definisse o valor da parcela da obra
já construída (item 9.3.1).
11. O inventário solicitado no Acórdão 1.617/2009-TCU-Plenário foi executado pelo Exército
Brasileiro, por meio da Comissão Regional de Obras da 11ª Região. Os resultados foram
apresentados no Relatório de Situação encaminhado ao TCU por meio do Ofício/PRESI/600-657, de
23/12/2009 (TC 028.866/2009-3; peça 5, p. 8-37).
12. Por seu turno, o Consórcio Nova Sede, inconformado com a anulação da Concorrência e do
Contrato, ingressou com ação na 14ª Vara Federal/DF, protocolada sob o n. 2009.34.00.020786-5,
em que requereu a verificação pericial do estado da obra. Nessa ação, a Advocacia Geral da União
(AGU) propôs que o Instituto Nacional de Criminalística – INC, do Departamento de Polícia Federal,
atuasse como perito na ação.
13. Em 8/12/2010, a então 3a Secretaria de Fiscalização de Obras Públicas - Secob-3, unidade
técnica deste Tribunal responsável pela análise do processo à época, elaborou instrução (peça 16,
p. 25-35 do TC 005.568/2009-0, apenso desta TCE) em que examinou os documentos apresentados
pelo TRF-1, correspondentes ao inventário da obra realizado pelo Exército Brasileiro e os laudos
produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC).
14. Cumpre anotar que os referidos laudos de exame de obra de engenharia foram
encaminhados pelo Ministério Público Federal ao TCU por meio do Ofício 208/10-GAB
JA/PRDF/MPF, em 10/5/2010 (peça 16, p. 5 do TC 005.568/2009-0), com vistas a colaborar com a
instrução processual.
15. A mídia anexa (CD) ao citado Ofício 208/10-GAB JA/PRDF/MPF continha os seguintes
laudos periciais, no total de cinco:
i) Laudo n. 518/2010-INC/DITEC/DPF;
ii) Laudo n. 519/2010-INC/DITEC/DPF;
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iii) Laudo n. 528/2010-INC/DITEC/DPF;
iv) Laudo n. 560/2010-INC/DITEC/DPF; e
v) Laudo n. 565/2010-INC/DITEC/DPF.
16. Pela importância de seu conteúdo para a presente análise, e a fim de facilitar a consulta e a
indicação de referências, fez-se juntar à peça 26 do presente processo de Tomada de Contas Especial
o Laudo n. 519/2010-INC/DITEC/DPF.
17. Especificamente em relação ao Contrato 58/2006, celebrado entre o TRF 1ª Região e o
escritório do arquiteto Oscar Niemeyer para a elaboração dos projetos do novo edifício-sede, a
Secob-3 ratificou, após análise dos laudos periciais do INC, que o levantamento topográfico primitivo,
de responsabilidade do contratado, foi executado a menor do que o esperado, restringindo o
mapeamento planialtimétrico apenas à projeção do lote de 240 x 240m e porção ao sul deste,
deixando de mapear corretamente a planialtimetria dos demais confrontantes. Concluiu-se que o
preço do serviço não executado seria de R$ 4.386,48, a preços de novembro de 2006.
18. A Secob-3 confirmou, ainda, o entendimento apontado no referido laudo pericial, de que o
projeto executivo elaborado pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer não apresentava projeto de
escavação. Identificou-se que, para complementar o projeto, o Consórcio teve um custo total de
R$ 84.110,00, dividido da seguinte forma, por empresa: Reforsolo – R$ 7.110,00; Edalmo –
R$ 72.000,00 e APEC – R$ 5.000,00 (a preços de dezembro de 2007).
19. Ante ao exposto, depreendeu a Secob-3 ter ocorrido superfaturamento por inexecução
parcial do objeto do ajuste (levantamento topográfico e projeto de escavações) na execução do
Contrato 58/2006, composto das seguintes parcelas: R$ 4.386,48, a preços de novembro de 2006, e
R$ 84.110,00, a preços de dezembro de 2007.
20. Na oportunidade, o processo, após saneamento, foi submetido à deliberação deste Tribunal,
quando então foi prolatado o Acórdão 1.534/2011-Plenário, que determinou ao TRF-1 a adoção de
medidas administrativas com vistas a obter do Consórcio Nova Sede do TRF, bem como do
Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer, o ressarcimento dos valores apurados como
crédito a favor do TRF-1 (item 9.2) ou, diante de eventual descumprimento dessa providência, a
instauração de TCE com vistas à identificação dos responsáveis e quantificação dos valores a serem
ressarcidos (item 9.3).
21. Entretanto, a mencionada deliberação foi impugnada pelo Consórcio Nova Sede do TRF por
meio de embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de contradição nas
determinações de mérito sem a análise das defesas. Da mesma forma, o Escritório Oscar Niemeyer
protocolou petição solicitando prazo para que exercesse o direito de defesa nos autos.
22. O Acórdão 2.517/2011-Plenário deu provimento a ambos os expedientes, tornando
insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1.534/2011-P. Ademais, abriu-se prazo de
quinze dias para que tanto o Escritório de Arquitetura quanto o Consórcio se manifestassem,
respectivamente, a respeito do superfaturamento apurado nos Contratos 58/2006 e 58/2007.
23. Em atendimento ao citado Acórdão 2.517/2011, a então Secretaria de Fiscalização de Obras
Aeroportuárias e de Edificação (SecobEdif) procedeu, em instrução à peça 140 do TC 005.568/20090, à análise das respostas às audiências e oitivas, determinadas em decorrência das fiscalizações
realizadas na obra de construção do edifício-sede do TRF-1 em 2008 e 2009 (Contratos 58/2006 e
58/2007), bem como das manifestações apresentadas pelo Consórcio Nova Sede do TRF e pelo
Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer, acerca dos valores de superfaturamento
apurados em instrução da Secob-3, de 8/12/2010.
24. Cumpre destacar que a irregularidade 3.1 identificada no Fiscobras 2009, relativa a projeto
executivo deficiente, foi caracterizada por vários fatores, dentre os quais alguns foram considerados
esclarecidos durante a citada análise, com base nas justificativas apresentadas pelos auditados ou por
não demandarem a apenação destes, haja vista não terem resultado em prejuízo à Administração
nesse caso concreto, quais sejam:
a) inexistência da devida aprovação do projeto nos órgãos competentes;
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b) inexistência de estudo de viabilidade econômica que respaldasse a solução dos subsolos
escavados em material de 2ª categoria; e
c) programa de necessidades superestimado.
25. Porém, a referida irregularidade não foi considerada esclarecida, uma vez que não foram
apresentados argumentos capazes de elidir os demais aspectos abordados, quais sejam:
a) inexecução parcial em face da inexistência do relatório técnico de geotecnia, detalhado no
anexo IV do referido contrato;
b) erro no projeto geotécnico devido à definição de fundações em tubulões com base em estudos
de solos insuficientes, que não atendem ao disposto na norma técnica NBR 8036 da ABNT;
c) inexistência, na planilha orçamentária, de serviço prevendo escavação do material de 2ª
categoria, quando sondagens existentes já indicavam a existência desse material; e
d) defeitos no projeto executivo dos serviços de escavação: previsão orçamentária de escavação
com mais de 13m de altura em material de 1ª categoria sem previsão da inclinação dos taludes e
inexistência de estudo avaliando a necessidade de sua proteção.
26. Ressalta-se que, em alguns casos, conforme exame procedido, apesar de não esclarecida a
irregularidade, entendeu-se desnecessário propor a apenação dos responsáveis, por não se ter
evidências de prejuízos decorrentes delas e/ou entendimento firmado sobre o assunto à época. Em
outros casos, foi afastada a responsabilidade dos auditados que não deram causa às irregularidades,
considerando-se as competências do cargo que ocupavam e/ou a existência de documentos que os
eximem de envolvimento com as condutas consideradas irregulares.
27. Por não se enquadrarem nos casos mencionados no parágrafo acima, apresentaram-se
inicialmente, na instrução produzida pela então Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e
de Edificação - SecobEdif, propostas de multas aos Srs. José Hermínio B. Neto e Antônio Roberto
de Souza, membros da Comissão de Recebimento de Projetos, Comissão Especial de Licitação da
Concorrência 2/2007 e Comissão Executora do Contrato 58/2007, pelas irregularidades relativas a
projeto básico deficiente (achados 3.1 dos Fiscobras 2008 e 2009), pagamento por serviços não
previstos contratualmente (achado 3.3 do Fiscobras 2009) e fiscalização deficiente (achado 3.7 do
Fiscobras 2009) e, ainda, ao Sr. José Murilo Cruz Brito, Executor do Contrato 58/2006, também pela
irregularidade relativa a projeto básico deficiente.
28. Assinala-se que, em relação à defesa apresentada pelo Executor do Contrato 58/2006, Sr.
José Murilo Cruz Brito, relativa aos achados 3.1 dos Fiscobras 2008 e 2009, verificou-se que esse
responsável buscou justificar o recebimento e pagamento integral do objeto do Contrato 58/2006, em
conjunto com os mencionados membros da Comissão de Recebimento de Projetos, destacando a
complexidade do projeto da nova sede do TRF-1, defendendo que os ajustes ao longo da obra seriam
inevitáveis, fosse por incorreções, para compatibilização entre os vários projetos, ou, ainda, por
disponibilidade de novos dados, antes desconhecidos.
29. Entretanto, conforme defendido na instrução da unidade técnica, a complexidade da obra,
tantas vezes destacada na defesa, tornaria mais grave a conduta de elaborar o projeto de fundações
pautado em estudos de sondagem insuficientes. Foi considerado que a situação, pela sua
excepcionalidade, deveria ter demandado maior rigor por parte dos responsáveis, não sendo
pertinente postergar estudos que, quando realizados, evidenciaram a fragilidade do projeto e a
inadequação da solução proposta. Dessa forma, justificou-se a proposta de multa apresentada pela
unidade técnica.
30. Quanto ao superfaturamento apurado no trabalho da então 3a Secretaria de Fiscalização de
Obras Públicas - Secob-3, nas justificativas relacionadas a sobrepreço/superfaturamento e nas
manifestações apresentadas pelo Consórcio Nova Sede do TRF e pelo Escritório de Arquitetura e
Urbanismo Oscar Niemeyer, não foram identificados elementos técnicos que justificassem a revisão
dos valores obtidos.
31. Dessa forma, restaram inalterados os resultados apresentados naquele trabalho, de
superfaturamento no valor de R$ 3.917.229,47 (data-base dezembro de 2007) no Contrato 58/2007
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(construção da sede do TRF-1); e de R$ 4.386,48 (data-base novembro de 2006) e R$ 84.110,00
(data-base dezembro de 2007) no Contrato 58/2006 (elaboração de projetos executivos da sede do
TRF-1), e mantida a proposta de instauração de TCE (peça 1, itens 584-589).
32. Registra-se que as irregularidades analisadas não tiveram caráter meramente formal. Ao
contrário, trouxeram consequências negativas para a consecução da construção do edifício-sede do
TRF-1, dentre as quais podem ser assinaladas:
a) contratação com sobrepreço;
b) alteração do projeto de fundação na fase de execução da obra, decorrente da postergação de
investigações geotécnicas, configurando quebra da isonomia entre os licitantes e restrição indevida à
competitividade (tendo em vista que foi exigido atestado que comprovasse a execução de 4.800 m³ de
tubulão a céu aberto, e o volume mantido para esse serviço após a alteração da solução para sapatas
foi de apenas 783,07m³);
c) pagamento ao escritório projetista por serviços não realizados;
d) identificação da presença de solo de segunda categoria na área a ser escavada para os
subsolos do edifício do TRF-1, serviço não previsto originalmente, que resultou em proposta de
aditamento da ordem de R$ 13 milhões; e
e) recebimento/medição de serviços em quantidades superiores às efetivamente realizadas,
configurando superfaturamento.
33. Por derradeiro, após as deliberações processuais decorrentes da apresentação da instrução
produzida pela SecobEdif à época, endossada pelo corpo diretivo da unidade e adotada como
Relatório, no escopo do TC 005.568/2009-0 (peça 1), foi proferido o Acórdão 724/2014-TCUPlenário (peça 4), que deu origem ao presente processo de Tomada de Contas Especial, com o fim de
recompor o débito decorrente do Contrato 58/2006, relativo à elaboração do projeto executivo do
edifício-sede do TRF-1.
EXAME TÉCNICO
I. Situação originária do presente processo de Tomada de Contas Especial
34. Inicialmente, destaca-se que a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), está
definida pelo art. 47 da Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU), e regulamentada pelo art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU):
Lei 8.443/92:
Art. 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra
irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em
tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no art. 93 desta Lei.
35. Recorde-se que, em atendimento ao Acórdão 2.517/2011-TCU-Plenário, a então Secretaria

de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação (SecobEdif) procedeu, em instrução à peça
140 do TC 005.568/2009-0, à análise das respostas às audiências e oitivas determinadas em
decorrência das fiscalizações realizadas na obra de construção do edifício-sede do TRF-1 em 2008 e
2009 (Contratos 58/2006 e 58/2007), bem como das manifestações apresentadas pelo Consórcio Nova
Sede do TRF e pelo Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer, acerca dos valores de
superfaturamento apurados em instrução anterior da então Secob-3.
36. Como resultado da análise procedida pela SecobEdif em relação ao Contrato 58/2006,
referente à elaboração de projetos executivos para a nova sede do TRF-1, a cargo do escritório de
Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda, concluiu-se pela ocorrência de superfaturamento
por inexecução parcial do objeto do ajuste (levantamento topográfico e projeto de escavações),
composto das seguintes parcelas: R$ 4.386,48, a preços de novembro de 2006, e R$ 84.110,00, a
preços de dezembro de 2007.
37. A instrução produzida na SecobEdif, endossada pelo corpo diretivo da unidade, culminou
por ser adotada como Relatório a fundamentar o voto do Ministro Relator na deliberação em plenário
subsequente. Durante as referidas deliberações processuais decorrentes, após pequenos ajustes
propostos no Voto do Exmo. Ministro Aroldo Cedraz (peça 2) e no Voto Revisor do Exmo. Ministro
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Valmir Campelo (peça 3), foi proferido o Acórdão 724/2014-TCU- Plenário (peça 4), transcrito a
seguir, no que tange ao presente processo de TCE:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Antônio Roberto de Souza, membro da
Comissão de Recebimento de Projetos, Comissão Especial de Licitação da Concorrência 2/2007 e Comissão
Executora do Contrato 58/2007, e do Sr. José Murilo Cruz Brito, Executor do Contrato 58/2006;
9.2. com fundamento nos arts. 12, II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 237, parágrafo único, 252 do
RI/TCU, 37 da Resolução-TCU 191/2006 e art. 43 da Resolução-TCU 191/2006, constituir dois processos de
Tomada de Contas Especial, sendo um para recomposição do débito decorrente do Contrato 58/2006,
referente à elaboração do projeto executivo do edifício-sede do TRF 1, e outro para a recomposição do débito
decorrente do Contrato 58/2007, relativo à execução das obras e serviços de engenharia para construção do
edifício-sede do TRF-1;
9.3. com fundamento no art. 12, inciso II, do Regimento Interno-TCU, determinar, em relação ao
superfaturamento apurado no Contrato 58/2006, a citação solidária da empresa Arquitetura e Urbanismo
Oscar Niemeyer S/C Ltda. e do Srs. Antônio Roberto de Souza e José Murilo Cruz Brito, para que apresentem
alegações de defesa ou comprovem no prazo de 15 (quinze) dias, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres
da União da quantia de R$ 4.386,48 (quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos),
acrescida dos consectários legais, a contar de novembro de 2006, e de R$ 84.110,00 (oitenta e quatro mil cento
e dez reais), acrescida dos consectários legais, a contar de dezembro de 2007, decorrentes do levantamento
topográfico primitivo executado a menor do que o esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no
escopo do ajuste; (grifos acrescidos).
38. Com vistas a dar cumprimento às determinações contidas no Acórdão 724/2014-TCU-

Plenário, afetas a presente Tomada de Contas, foram citados solidariamente a empresa Arquitetura e
Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. e os Srs. Antônio Roberto de Sousa e José Murilo Cruz Brito,
para apresentação das alegações de defesa ou comprovação do recolhimento aos cofres da União das
quantias supramencionadas, por meio dos seguintes ofícios:
a) Ofício n. 0230/2014-TCU/SecobEdif, de 7/4/2014 (peça 5), para citação do Escritório de
Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., na pessoa de seu representante legal, recebido
em 17/4/2014 (peça 10);
b) Ofício n. 0231/2014-TCU/SecobEdif, de 7/4/2014 (peça 6), para citação do Sr. Antônio
Roberto de Sousa, recebido em 23/4/2014 (peça 9); e
c) Ofício n. 232/2014-TCU/SecobEdif, de 7/4/2014 (peça 7), para citação do Sr. José Murilo
Cruz Brito recebido em 17/4/2014 (peça 08).
39. Constata-se nos autos que o Sr. José Murilo Cruz Brito pleiteou, em duas oportunidades, que
fosse prorrogado o prazo para o atendimento da demanda apresentada no Ofício n. 0232/2014TCU/SecobEdif, de 7/4/2014. Na primeira requisição (constante à peça 11), datada de 28/4/2014,
solicitou a prorrogação do prazo por sessenta dias, com o fim de obter melhores condições para
coleta de informações e produção de documentação técnica que respaldasse de forma consistente as
alegações de defesa que pretendia apresentar. Não obstante, em 24/6/2014, encaminhou nova
comunicação na qual requereu a dilação do prazo por trinta dias adicionais, conforme argumentação
constante à peça 14.
40. Verifica-se nos autos, ainda, que o Sr. Antônio Roberto de Sousa requereu, por meio de
comunicação datada de 16/6/2004, a concessão de nova prorrogação de prazo por trinta dias, nos
termos do expediente protocolado em 25/6/2014 (peça 13). Não constam dos autos qualquer pedido
inicial de prorrogação de prazo. Desse modo, a manifestação foi intempestiva, pois o ofício de citação
foi recebido em 23/4/2014 (peça 9), tendo o prazo expirado em 8/5/2014 (15 dias).
41. Por meio do Acórdão 1.759/2014-TCU-Plenário, de 9/7/2014, foram acolhidos os pedidos
formulados pelos responsáveis José Murilo Cruz Brito e Antônio Roberto de Sousa (peças 11, 13 e
14), e prorrogados os prazos para atendimento dos Ofícios de Citação n. 232 e n. 231/2014-
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TCU/SecobEdif, em noventa e trinta dias, respectivamente, estabelecendo-se, com essa medida, prazo
final para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário.
II. Alegações de Defesa apresentadas pelo Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar
Niemeyer S/C Ltda. (peça 12)
42. Em cumprimento à determinação contida no Ofício n. 0230/20147TCU/SecobEdif (peça 5),
de 7/4/2014, de apresentar alegações de defesa com relação ao superfaturamento apurado no
Contrato n. 58/2006, decorrente do levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o
esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, o Escritório de
Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. apresentou a Comunicação integrada aos autos à
peça 12, datada de 19/5/2014, por meio de seu procurador. Seguem elencadas as alegações de defesa
apresentadas:
43. Aduz a empresa que, ao receber a citação, teria constatado que no documento não consta a
individualização da responsabilidade dos devedores solidários. Segundo a parte, até mesmo se
houvesse a concordância da empresa com o pagamento do valor apontado, o ressarcimento ao erário
estaria impossibilitado (peça 12, p. 1).
44. Aludindo à correspondência apresentada pela empresa, conforme citado no item 150 do
Relatório que fundamentou o Acórdão 724/2014-TCU-Plenário (peça 1, p.20), não aceita pelo
Plenário, alega que o cálculo do valor devido por serviços não prestados ou prestados a menor do que
o esperado teve critérios que não teriam tomado por base o contrato firmado entre as partes.
45. Argumenta a empresa que, se o serviço não executado ou executado a menor estivesse
incluído no valor global do contrato, teriam que ser considerados todos os itens previstos no referido
ajuste. Segundo o Escritório, dessa forma, a partir da individualização dos custos de cada etapa
poderia ser identificado o valor questionado como não atendido (peça 12, p. 2).
46. A parte reforça sua argumentação mencionando que a falta de um valor individualizado do
item em lide impede que seja feito o cálculo correto do montante ora questionado. Segundo expressa a
empresa citada, não pode o Tribunal de Contas da União impor ao seu critério sanções
administrativas à empresa com base em parâmetros que não sejam os previstos no contrato, ainda que
este já tenha terminado, sob pena de caracterizar-se o ‘enriquecimento ilícito’ da União face aos seus
prestadores de serviço.
47. Nesse sentido, depreende que não pode a Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda. ser
punida a ressarcir os cofres públicos com um valor maior do que o previsto em contrato pela etapa
que alegadamente não cumpriu.
48. Infere a firma de arquitetura, ademais, que, se o TCU entende que a Contratada não
cumpriu parte do contrato, a mesma só poderia ser condenada a devolver o que recebeu a maior, e
não um valor arbitrado por este Tribunal, conforme legislação vigente.
49. Cita o Escritório que o próprio Contrato entre as partes (Contrato n. 58/2006), em sua
cláusula décima primeira, parágrafo sexto, determina como devem ser feitos os cálculos, permitindo
inclusive multa de 10% sobre a ‘parte não entregue/não executada’. Ressalta a Firma o fato de que
deveria ser tomado como base sempre o prescrito no Contrato, e não outros critérios (peça 12, p. 2).
50. Por fim, o escritório de arquitetura conclui suas alegações de defesa solicitando o
deferimento dos seguintes pedidos a seguir transcritos (peça 12, p. 3):
3.1. Que seja deferido o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do instrumento de Procuração;
3.2. Com os esclarecimentos julgados necessários, espera a Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer
Ltda, que sejam reconsideradas as suas justificativas já apresentadas, item 150 do Relatório integrante do
Acórdão 724/2014 (peça 1, p. 20); e
3.3 Caso estas não sejam aceitas, que sejam considerados os argumentos acima para a individualização
da conduta e a revisão dos valores com base no contrato 0058/2006, levando a um novo valor devido pela
empresa.

Análise
51. Em sua manifestação, o Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda.
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questiona preliminarmente a ausência, na citação, da individualização da responsabilidade dos
devedores solidários. Tal fato impediria o ressarcimento ao erário, ainda que houvesse concordância
com o débito apontado.
52. Sobre a questão, cumpre esclarecer a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, no
sentido de que não cabe invocar o princípio da individualização da pena. A responsabilização
solidária decorre do estabelecido no § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992 (LOTCU) e, conforme disposto
no art. 275 do Código Civil (Lei 10.406/2002), ‘o credor tem direito a exigir e receber de um ou de
alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos
os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’.
53. Consolidando o entendimento, assim enunciou o Acórdão 918/2007-TCU-Plenário:
A condenação em débito não tem caráter punitivo, mas sim natureza jurídica de reparação civil pelo
prejuízo causado ao erário. Portanto, não cabe invocar o princípio da individualização da pena.
A responsabilização solidária decorre do estabelecido no § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992. De acordo com o
disposto no Código Civil, Lei 10.406/2002, os devedores solidários são obrigados, cada um deles, ao total da
dívida (grifo nosso).
54. Na esteira do mesmo entendimento, traz-se à colação os seguintes acórdãos:
Acórdão 301/2015-TCU-Plenário
A responsabilização solidária consiste em garantia adicional ao credor, com vistas a aumentar as
chances de obter o ressarcimento dos valores devidos. Na responsabilidade solidária, cada responsável é
devedor da totalidade da dívida, e a não inclusão de outros eventuais responsáveis não causa prejuízo aos
responsáveis arrolados no processo. (grifo nosso);
Acórdão 842/2017-TCU-Plenário
Nos processos de controle externo a solidariedade passiva é benefício do Estado-autor, a quem, na
condição de credor, é facultado exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida (arts. 275, 282
e 283 do Código Civil). Logo, o litisconsórcio necessário não configura direito subjetivo do responsável citado,
não havendo que se falar em prejuízo processual e aos interesses do recorrente por ele permanecer
isoladamente no polo passivo do processo.
55. Sob outro prisma, ainda que a solidariedade seja benefício do credor, seria cabível a

individualização da pena para os devedores pessoas físicas, quando não concorreram para a
ocorrência de determinada parcela do débito. Para as pessoas jurídicas que se beneficiaram
indevidamente da irregularidade, não é cabível essa individualização, respondendo integralmente e
solidariamente pelo débito.
56. Além disso, seria coerente se falar de individualização das condutas também para as pessoas
físicas, que praticam atos diversos. Já no caso das empresas, a conduta refere-se ao recebimento de
pagamento indevido.
57. Já quanto ao mérito, a firma de arquitetura entende que a falta da individualização dos
custos de cada etapa impossibilita que seja identificado o valor questionado como não atendido, não
podendo o TCU impor, ao seu critério, sanções administrativas à empresa com base em parâmetros
que não sejam os previstos no contrato.
58. Compulsando-se os termos do Contrato 58/2006 (TC 015.005/2008-9; peça 43, p. 18-51 e
peça 44, p. 1-20), verifica-se que, no referido ajuste, não consta qualquer planilha de composição de
custos, apenas a descrição dos serviços e o preço total, fixo e irreajustável, a ser pago pela execução
completa dos serviços objeto do contrato (R$ 8.600.000,00, conforme cláusula 9 a; TC 015.005/20089; peça 43, p. 24).
59. Diante disso, a alegação de que o cálculo do valor devido por serviços não prestados, ou
prestados a menor do que o esperado, teria que tomar por base critérios previstos no contrato firmado
entre as partes, não se mostra pertinente.
60. No Laudo Pericial 519/2010-INC/DITEC/DPF (peça 26) encontra-se minuciosa análise
sobre as questões aqui novamente em exame, como as limitações do levantamento topográfico
primitivo, divergências nas dimensões superficiais, limitação dos exames de sondagem, entre outros
tópicos abordados.
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61. A conclusão alcançada foi que o levantamento primitivo, de responsabilidade do escritório
Oscar Niemeyer, foi executado a menor do que o esperado, restringindo o mapeamento
planialtimétrico apenas à projeção do lote de 240 x 240m e porção à sul deste, deixando de mapear
corretamente a planialtimetria dos demais confrontantes.
62. Assim, considerando que a área levantada na planta examinada representou a
planialtimetria de aproximadamente 66.000 m², parte do canteiro de obras, sendo que a área a
mapear seria de, no mínimo, 83.118,00 m², deixou-se de levantar topograficamente uma área de, ao
menos, 17.118,00 m².
63. No referido laudo empregou-se, por sua vez, a seguinte metodologia: regredindo-se o valor
referencial Sinapi, de dezembro de 2007 a novembro de 2006, época da assinatura do Contrato
58/2006, acrescentando BDI de 30% (na falta de referência em contrato), chegou-se ao valor de
reprodução de R$ 0,26/m². Como concluiu-se por uma área não mapeada de, no mínimo,
17.118,00 m², então o preço do serviço não executado foi de, no mínimo, R$ 4.386,48. Metodologia
análoga é amplamente utilizada pela área técnica do TCU em auditoria de obras, motivo pelo qual o
valor indicado no citado laudo foi anteriormente acolhido.
64. Além disso, os peritos apontaram uma falha também relatada pela auditoria do TCU nos
Fiscobras de 2008 e 2009: o projeto executivo elaborado pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer
não apresentava projeto de escavação. Para complementar o projeto, o Consórcio teve um custo total
de R$ 84.110,00, dividido da seguinte forma, por empresa: Reforsolo – R$ 7.110,00; Edalmo –
R$ 72.000,00 e APEC – R$ 5.000,00 (a preços de dezembro de 2007).
65. O custo total arcado pelo Consórcio construtor para a complementação do projeto, cuja
responsabilidade originária era da empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda., foi o
valor referencial adotado no laudo pericial quando do apontamento do superfaturamento, e acolhido
posteriormente por esta Corte de Contas.
66. Importa salientar que, conforme previsto no Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU
(Portaria-Segecex n. 38, de 8/11/2011), os custos efetivamente incorridos por contratado, desde que
comprovados por meio das fontes indicadas na mesma portaria, são alternativas referenciais válidas
no exame.
67. De todo o exposto, propõe-se o não acolhimento das alegações de defesa apresentadas pela
empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., mantendo-se a proposta para
recomposição do débito decorrente do Contrato 58/2006, referente à elaboração do projeto executivo
do edifício-sede do TRF-1, no valor de R$ 4.386,48, a contar de novembro de 2006, e de
R$ 84.110,00, a contar de dezembro de 2007, em virtude do levantamento topográfico primitivo
executado a menor do que o esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do
ajuste.
III. Alegações de Defesa apresentadas pelo Sr. José Murilo Cruz Brito (peça 19)
68. Em cumprimento à determinação contida no Ofício n. 0232/2014-TCU/SecobEdif, de
7/4/2014, para que apresentasse alegações de defesa com relação ao superfaturamento apurado no
Contrato 58/2006, decorrente do levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o
esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, o Sr. José Murilo Cruz
Brito apresentou a Comunicação integrada aos autos à peça 19, datada de 7/7/2014, por meio de seu
procurador constituído nos autos.
69. Preliminarmente, alega que o Acórdão 724/2014, na parte em que condena o requerente ao
pagamento dos valores de R$ 4.386,48 e R$ 84.110,00, seria nulo devido ao fato de não terem sido
observadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla
defesa, sem os quais não pode ser o cidadão/administrado privado de seus bens (CF, art,5º, LIV e
LV).
70. Com o fim de justificar a nulidade proposta, discorre que os valores obtidos são resultado de
perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (INC-
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DPF), cujos laudos foram elaborados no interesse da Ação Cautelar n. 2009.20786-5, da 14ª Vara da
Justiça Federal-DF, e que foram acolhidos sem ressalvas por esta Corte (peça 2, p. 8; item 62).
71. Recorda o citado que suas razões de justificativa foram apresentadas em outubro de 2009,
por determinação do Acórdão 1.617/2009-TCU-Plenário (sessão de 22/7/2009) e, portanto,
anteriormente ao Relatório de Situação, feito pela Comissão Regional de Obras da 11ª Região - CRO
11/Comando do Exército, datado de 23/12/2009, e antes da produção dos laudos do INC/DPF,
datados de meados de abril de 2010.
72. Após apresentar as razões de justificativa mencionadas, salienta o Sr. José Murilo Cruz
Brito não ter sido intimado ou notificado para manifestar-se sobre esses laudos ou para acompanhar
a instrução do processo no TCU, alegando, ainda, desconhecer o detalhamento que serviu de base
para as conclusões a que chegaram os peritos e os respectivos valores monetários que serviram para
impor a condenação ora fustigada (peça 19, p. 3).
73. Ante ao exposto, ratifica que deva ser reconhecida a nulidade do Acórdão 724/2014, no que
tange ao requerente, por não terem sido observadas as garantias constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
74. Com relação ao item 9.1 do Acórdão em lide, recorda o requerente que o substrato para sua
condenação seria o recebimento e o pagamento integral pelo objeto do Contrato 58/2006, firmado
entre a União/TRF-1 e o Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., em razão
de suposta parcela desse objeto não ter sido adimplida por esse contratado. Segundo aduz, de acordo
com a decisão, a sua suposta conduta irregular e do engenheiro civil Antônio Roberto de Sousa teria
resultado em prejuízo ao erário, porque teriam recebido os projetos elaborados pelo Escritório
Niemeyer de forma incompleta, precisamente com levantamento topográfico primitivo executado a
menor do que o esperado e ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste (peça 2,
item 83). Essa irregularidade teria decorrido de estudos de sondagem de solo insuficientes pelo
Escritório Niemeyer.
75. Referenciando a instrução acostada aos autos à peça 1 (itens 26 e 27), discorre sobre a
caracterização do suposto vício na elaboração dos projetos executivos pelo escritório Niemeyer,
notadamente pela sua desconformidade com as normas técnicas, destacando a argumentação contida
no documento de que, pelo fato da sondagem realizada sequer haver atingido o subsolo do edifício,
ocorreu descompasso com a norma NBR 8036 da ABNT, que regula que as sondagens devem ser
levadas até a profundidade onde o solo não seja mais significativamente solicitado pelas cargas
estruturais.
76. Como decorrência dessa falha na sondagem, por ocasião da execução teria sido necessário
alterar o tipo de fundação previsto no projeto de execução de tubulão para sapatas, quando a obra já
se encontrava em andamento, acarretando inúmeras modificações nos quantitativos dos serviços
contratados.
77. Apoiando-se na argumentação previamente utilizada pela equipe técnica do TCU, baseada
nos laudos do INC/DPF e nas Normas Técnicas NBR 8036 e NBR 6122, para demonstrar
normativamente que a falha na sondagem é atribuível ao Escritório de Arquitetura, recorda os
seguintes aspectos levantados no processo (peça 19, p. 4-6):
a) a NBR 122 que direciona a execução de fundações a investigações geotécnicas por meio de
vários tipos de sondagens obriga, quando constatada impenetrabilidade em camada superior a cota
inferior do subsolo, a realização de sondagem mista, procedimento esse que só veio a ser realizado
posteriormente pelo Consórcio contratado;
b) no caso em lide, o estudo do solo teria que se aprofundar pelo menos mais seis metros para
atender minimamente a NBR 8036, que obriga a realização de sondagem mista, quando constatada
impenetrabilidade em camada superior a cota inferior do subsolo do projeto e, conforme cláusulas do
Contrato n. 058/2006, essa complementação de sondagens deveria ter sido feita na fase de projeto
(Laudo 565/2010-INC/DITEC/DPF, p. 50-55);
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c) não consta que houvesse qualquer impedimento técnico para a realização dos devidos
estudos de sondagem na fase de elaboração dos projetos e que, independentemente da motivação, o
fato é que a campanha geotécnica realizada pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer foi
incompleta, resultou em projeto inadequado para a execução da obra da sede do TRF-1 e, apesar
disso, foi aprovado, integrando o Edital da Concorrência 02/2007 que resultou no Contrato 58/2007,
restando avaliar qual seria a conduta esperada dos responsáveis pelo recebimento desses projetos e
se estes deveriam ser penalizados pela irregularidade configurada.
78. Com relação ao entendimento da área técnica do TCU em relação à configuração do
prejuízo, assinala que, sem prejuízo da já arguida preliminar de nulidade e alegando dificuldade para
mais ampla cognição, neste momento processual, do item IV.7 do Laudo 519/2010 – INC/DPF, um
exame preliminar revela possibilidade de erro, por suposta insuficiência de mapeamento
planialtimétrico.
79. Com relação à parcela do superfaturamento apontado no valor de R$ 4.386,48 (data-base
novembro de 2006), correspondente ao que se despendeu com os serviços de levantamentos
topográficos adicionais, registra que, conforme o Laudo 519/2010 – INC/DPF, a área levantada na
planta TRF-ROOPE01-TOPO-CURVAS representa a planialtimetria de aproximadamente 66.000 m²,
correspondente à parte do canteiro de obras, sendo que a área a mapear seria de no mínimo 83.118
m², concluindo então que deixou-se de levantar topograficamente uma área de 17.118 m² (peça 19, p.
23).
80. Salienta o defendente que a área levantada na planta TRF-ROOPE01-TOPO-CURVAS
correspondente a aproximadamente 66.000 m² é superior à área total do terreno em 8.400 m²,
calculada em 57.600 m² (240m x 240m).
81. Segundo aduz o citado, a área de 83.118,00 m² constante da placa de obras do Contrato n.
110/2009, firmado com a empresa TECON (of. fl. 40 do Laudo 519/2010-INC/DITEC/DPF),
mencionado anteriormente, refere-se à área construída, equivalente aos subsolos (3 pavimentos),
objeto do aludido contrato, conforme dados da ART 51420/2010 (peça 19, p. 24) e referenciado no
Mem./SECAD 126 de 29/11/2006 (peça 19, p. 25), e não a área do terreno ou a área de
planialtimetria.
82. Face ao exposto, deduz o Sr. José Murilo Cruz Brito que, em exame superficial, a princípio,
mostrar-se-ia questionável a alegação de levantamento topográfico a menor, ou, noutras palavras, a
ocorrência, na espécie, de superfaturamento. Contudo, comenta que somente em regular contraditório
e ampla defesa seria possível enfrentar essas e outras questões relativas aos valores ora cobrados.
83. Ademias, o defendente depreende da instrução que a parcela de R$ 84.110,00 (em valores de
dezembro/2007) do superfaturamento indicado corresponderia às despesas com projetos de escavação
que teriam sido realizados pelo Consórcio contratado, também na fase de execução da obra, como
decorrência dos estudos geotécnicos insuficientes que estavam a cargo do Escritório Niemeyer.
84. Aduz, ainda, que a área técnica do TCU sustenta que o Escritório Niemeyer não poderia
prestar os serviços sem a observância das Normas Técnicas NBR 8036/83 e NBR 6122 (ABNT) e,
ainda, que a comissão responsável pelo acompanhamento da execução dos projetos não poderia ter
recebido o objeto do Contrato 58/2006 com essa falha. Por desdobramento, não poderia ter admitido
o pagamento integral do valor contratado com essa parcela inadimplida.
85. Destaca o requerente, em especial, o item 40 (peça 1, p. 7) da instrução do TCU onde pode
ser verificado que o projetista contratado pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer fez constar, nos
desenhos gráficos do projeto de fundações, observações de que as sondagens à percussão realizadas
poderiam ser complementadas durante a obra.
86. Com relação à configuração da culpa dos agentes, aduz que a área técnica da Corte de
Contas, a partir do pressuposto de que o projeto executivo elaborado pelo Escritório Niemeyer foi
falho, atribuiu ao defendente e aos demais agentes conduta negligente. Entende, ainda, que os
técnicos do TCU consideraram que os agentes públicos deveriam ter identificado a suposta
‘inexistência do Relatório Técnico de Geotecnia, configurando descumprimento do disposto no anexo
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IV ao Contrato’, e notado a citada ressalva que o projetista contratado pelo Escritório Niemeyer fez
constar das pranchas do projeto de fundações.
87. Segundo comenta o citado, os técnicos do TCU teriam reputado que essa ressalva seria um
indicativo de que os estudos deveriam ser complementados e que isso deveria ter chamado a atenção
dos auditados, pois o teor do texto seria incompatível com o conceito de projeto executivo, indicando
que o objeto entregue não correspondia ao contratado, tampouco estaria apto a ser licitado, em vista
do disposto nos arts. 60 e 70 da Lei 8.666/93 (peça 1, p. 35-36; itens 286/288).
88. Destaca o requerente que, em relação a dois dos profissionais do Banco do Brasil que
acompanhavam a execução do contrato, engenheiro civil Antônio Roberto de Sousa e engenheiro
mecânico José Hermínio Bezerra Neto e Azevedo, os técnicos do TCU entenderam que a culpa seria
mais grave, por terem participado da comissão de licitação da obra e terem tido conhecimento do
questionamento de uma das licitantes, no qual foi destacado o fato das sondagens constantes na
especificação apresentarem alta resistência em camada superior ao subsolo, indicando a
possibilidade de considerar a execução de fundações diretas ao invés de tubulões (peça 1, p. 36; itens
289 e 290).
89. Com relação ao exame da responsabilidade a ele imputada, o defendente registra
antecipadamente que sua conduta não se acha, nos autos, individualizada. Discorre que cada um dos
profissionais do Banco do Brasil, recrutados exclusivamente para acompanhar os trabalhos de
elaboração dos projetos e fiscalizar a execução da obra, teve sua conduta examinada separadamente
e em conjunto. Ele, por sua vez, que teria simplesmente exercido a coordenação administrativa do
trabalho desses agentes, acumulando as múltiplas atribuições da função de Diretor da Divisão de
Engenharia e Manutenção - DIENG e o encargo de Executor do Contrato 58/2006, teria sido incluído
automaticamente na responsabilização meramente pelo encargo administrativo ocupado. Pondera que
tal situação necessita ser contestada para que a injustiça não prevaleça.
90. Afirma o Sr. José Murilo Cruz Brito ter sido designado, em 27/11/2006, na qualidade de
Diretor da Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, Executor do Contrato 58/2006. O TRF/1ª
Região, diante da inexistência de servidores, em seu quadro de pessoal, com experiência ou
capacidade para acompanhar a execução desse contrato, conseguiu junto ao Banco do Brasil a
cessão de três experimentados profissionais do ramo da construção civil para dedicação exclusiva a
esse mister: o engenheiro civil Antônio Roberto de Sousa, o engenheiro mecânico José Hermínio
Bezerra Neto e Azevedo e o engenheiro eletricista Paulo Cesar de Almeida Toledo, que haviam
acompanhado a retomada das obras do TRT de São Paulo/SP e do TST em Brasília/DF, ambas de
porte comparável ao do TRF/1ª Região.
91. Com a atuação presente e exclusiva dos engenheiros Antônio Roberto de Sousa e José
Hermínio Bezerra Neto na execução do Contrato 58/2006, a partir de janeiro/2007, o defendente
justifica que pôde conciliar as atribuições gerenciais da função de Diretor da Divisão de Engenharia
e Manutenção - DIENG com a coordenação administrativa dos trabalhos desses profissionais, que a
partir de então, segundo alega, passaram a exercer o mais pleno domínio dos atos e fatos relativos a
execução dos projetos. Respalda sua afirmação destacando relatórios técnicos de acompanhamento
de medições, atas de reunião, o Edital de Audiência Pública e o Termo de Recebimento provisório
anexados à peça 19 (p. 26-60), onde verificar-se-ia a participação dos referidos engenheiros como
compartes dos eventos citados, por meio da presença de suas assinaturas nos referidos documentos.
92. Expõe ainda o defendente que, a partir de 21/6/2007, o terceiro profissional cedido pelo
Banco do Brasil, Paulo César de Almeida Toledo, engenheiro eletricista, assumiu, ao lado dos
demais, o acompanhamento da execução e que, reunidos esses três profissionais, foi instituída a
Comissão de Recebimento dos Projetos, por meio da PORTARIA/DIGES 600-284, de 29/8/2007 (peça
19, p. 61).
93. Ao final, em 3/9/2007, conforme explica o requerente, foi emitido o Termo de Vistoria
(subscrito pelos três), o qual exarou a seguinte conclusão: ‘Vistoriados os serviços, constatou-se que
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foram feitas as correções e complementações solicitadas pela fiscalização, estando os projetos
executivos em condições de serem aprovados pelo Ordenador de Despesas (peça 19, p.63).
94. Considerando todo o cenário exposto, o requerente aduz ser necessário identificar qual teria
sido sua concreta ou efetiva participação no exame e na aprovação dos projetos elaborados pelo
Escritório Niemeyer, como forma de, com justiça e em observância aos princípios que informam o
processo administrativo, definir a individualização de sua conduta.
95. O Sr. José Murilo Cruz Brito menciona em suas alegações que, em relação a esse Contrato
58/2006, figuravam como possíveis responsáveis, além dele, o próprio Escritório Niemeyer e os três
profissionais do Banco do Brasil (peça 19, p. 12).
96. Recorda que o engenheiro eletricista Paulo César de Almeida Toledo teve sua culpa excluída
pelo Relator (peça 2, p. 8; item 65), que considerou plausível admitir que, diante da complexidade da
obra do TRF-1 e do volume de pranchas que compõem o seu projeto executivo, o auditado não tenha
tido oportunidade de avaliá-lo em todos os seus detalhes, tendo em vista o curto período decorrido
entre a sua nomeação como integrante da referida Comissão e o recebimento do objeto do Contrato
58/2006 (5 dias).
97. O defendente registra, ainda, que a culpa do engenheiro mecânico José Hermínio Bezerra
Neto e Azevedo foi excluída pelo Ministro-Revisor (peça 3, p.4; item 25), ao fundamento de que, na
individualização de condutas de membros de uma equipe multidisciplinar, cada profissional deve
opinar em cada subsistema do projeto de acordo com sua área de conhecimento, de fato e de direito.
98. Admitiu o Ministro-Relator, na ocasião, com relação à suficiência das sondagens para
subsidiar o projeto de fundações e terraplenagem, que as Resoluções-CONFEA n. 1.010/2005 e
1.048/2013 não circunscrevem tal área de trabalho ao necessário saber de um engenheiro mecânico
(ou eletricista) e que, nos termos normativos regulamentadores, tal conhecimento estaria adstrito ao
exercício profissional do engenheiro civil (peça 19, p. 12).
99. Retornando ao tema da individualização de sua conduta, argumenta o requerente que:
a) embora tenha formação em Arquitetura, não exerce a profissão de arquiteto. Ele ocupa, no
TRF/lª Região, o cargo de Analista Judiciário, área administrativa, conforme o disposto na Certidão
da Divisão de Cadastro de Pessoal do TRF-1 (peça 19, p. 63);
b) no cargo em comissão de Diretor da Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, exerceu
atribuições gerenciais que abarcavam seis seções. Aceitou o encargo de Executor do Contrato
58/2006 no intuito maior de colaborar com a Administração e, exclusivamente, como coordenador
administrativo, sobretudo porque ciente de que experientes profissionais do Banco do Brasil
assumiriam, de fato, o acompanhamento e a execução desse contrato, como efetivamente se deu logo
após; e
c) embora as funções administrativas próprias de seu cargo no TRF/1ª Região, ainda que, em
certa medida, guardem ligação com sua formação acadêmica, o mesmo não elabora projetos nem
acompanha essa atividade comercial, mormente em se tratando de projetos com a complexidade da
obra em tela.
100. Justifica o Sr. José Murilo Cruz Brito que esses argumentos não estão sendo apresentados
como artifício ou meio para furtar-se de obrigações, mas como forma de evidenciar a falta de
legitimidade da motivação para responsabilizá-lo por erros apontados nos projetos do conceituado
Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. Os atos por ele praticados teriam
contado por suporte o aval dos profissionais do Banco do Brasil cedidos ao TRF/1ª Região
exclusivamente para acompanhar e fiscalizar, naquele momento, a execução do Contrato 58/2006.
Conforme alega, ainda, tais profissionais teriam tido inclusive sua qualificação profissional
reconhecida pelo próprio Relator, em seu voto quando da deliberação do Acórdão 724/2014 (peça 2,
p. 10; item 79).
101. Argui o citado que, no exercício do cargo de Diretor da Divisão de Engenharia e
Manutenção - DIENG, em face do volume de atribuições administrativas a ele afetas, não poderia,
mesmo considerada sua formação acadêmica, até por falta de especialização e experiência em exame
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de projetos complexos, emitir juízo profissional sobre a correção, ou não, de trabalhos realizados por
profissionais renomados e com larga prática em atividades dessa natureza. Aduz, dessa forma, que
seus atos devem ser tomados como decorrentes do aval que recebia dos mencionados profissionais.
102. Argumenta ainda o requerente que, com absoluta consciência de suas limitações funcionais
e técnicas, sempre patenteou sua preocupação com o acompanhamento dos projetos, tanto que, em
4/12/2006, na 3ª Reunião da Comissão de Apoio às obras do TRF/1ª Região, ventilou a possibilidade
de contratação da NOVACAP ou do recrutamento de profissionais do Banco do Brasil, mencionando
a possibilidade de contratação de uma empresa de engenharia para o recebimento dos projetos básico
e executivo (peça 19, p. 66).
103. Pondera o Sr. José Murilo Cruz Brito que a realidade na Administração Pública,
particularmente no TRF/1ª Região, está longe de atingir o ideal, a ponto de exigir-se absoluta
perfeição de seus agentes. Cita que o Órgão, obviamente, não tem por finalidade institucional a
execução de obras civis. Seu insuficiente quadro de servidores para a demanda que enfrenta não
oferece ao gestor condições de propiciar múltiplas especializações individuais.
104. Explica, ainda, que as tarefas afetas à DIENG, são, essencialmente, de manutenção ou
reforma em instalações em geral. Não há, segundo menciona, tempo para estudos aprofundados,
porquanto as demandas são regularmente urgentes. Dessa forma, conclui que, sem o apoio de
especialistas externos, determinadas contratações, como a dos projetos da obra, não teriam como ser
supervisionadas ou fiscalizadas. Reconhece o citado que esses argumentos são injunções que, à letra
fria das normas, podem não justificar a assunção de determinados misteres, mas que o dia a dia nas
repartições públicas e o sentimento moral de servir bem ao órgão impõe o dever de sacrificar o
conforto pessoal de que gozaria o agente caso simplesmente alegasse desinteresse pelo desafio
desproporcional às atribuições do cargo.
105. Ante ao exposto, defende o Sr. José Murilo Cruz Brito não poder ser a ele atribuída,
material ou concretamente, conduta negligente com valor suficiente para responsabilização por
suposta irregularidade, a respeito da qual não poderia, consideradas as suas condições funcionais,
profissionais e pessoais, ser dele exigido conhecimento especializado para elidi-la ou evitá-la.
106. Considera o requerente, ainda, haver ocorrido, por ocasião do exame da culpa, um
tratamento não isonômico, uma vez que dois experientes profissionais do Banco do Brasil foram
isentados de culpa: o engenheiro eletricista Paulo César de Almeida Toledo e o engenheiro mecânico
José Hermínio Bezerra Neto e Azevedo. Recorda que a motivação para isentar o engenheiro
eletricista foi a oposição entre a reconhecida complexidade dos trabalhos e o curto período em que se
manteve na comissão de recebimento dos projetos, o que não lhe teria permitido exame aprofundado
ou suficiente para adequado juízo de mérito. No caso do engenheiro mecânico, que, de modo
incontroverso, participou ativamente de todas as etapas de aprovação do projeto executivo - Contrato
58/2006, da Comissão de Licitação e da Comissão Executora da Obra - Contrato 58/2007 (peça 1,
itens 46 e 505), a isenção de culpa estaria alicerçada no entendimento de que a matéria objeto das
supostas irregularidades é alheia a formação profissional de um engenheiro mecânico.
107. Recorda o citado que, além das suas condições funcionais e pessoais acima evidenciadas,
não exerce ele a profissão de arquiteto, uma vez que, no TRF/1ª Região, ocupa o cargo de Analista
Judiciário, da área administrativa. Complementa, ainda, que os serviços executados pelo renomado
Escritório Niemeyer foram contratados por inexigibilidade pela sua notória especialização, sendo os
projetos resultado de trabalho interdisciplinar de alta complexidade que envolveram a participação
de experts de renome internacional. Dessa forma, conclui que, se esses experientes profissionais do
Banco do Brasil, afeitos à fiscalização de trabalhos de envergadura do porte da obra em lide, foram
isentados de culpa, a fortiori deveria ser o requerente, sobretudo pela sua participação meramente
administrativa nos trabalhos (peça 19, p. 15).
108. Segundo defende em suas alegações de defesa, existiria ainda uma questão fulcral a ser
considerada pelo TCU, que é a interpretação das obrigações contratuais e a própria responsabilidade
contratual do Escritório Niemeyer. Aduz que, se bem examinada, essa questão afastaria a
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responsabilidade que se imputa aos agentes públicos e transferiria unicamente ao Escritório
Niemeyer o ônus de uma obrigação que, contratual e legalmente, seria exclusivamente dele. Para
demonstrar, argumenta à peça 19, p. 15-19, que:
i) o Direito moderno, para punir um agente no exercício de suas funções, levaria em conta não
a culpa simples, mas a culpa qualificada, aquela culpa que, razoavelmente, não se poderia considerar
como passível de ser cometida por pessoa equilibrada, ciosa medianamente das implicações de sua
eventual falha;
ii) apenas no art. 10 da Lei 8.429/1992, que trata de atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao erário, ficou previsto o sancionamento de agente na hipótese de culpa e que, com
o passar dos anos, a doutrina e a jurisprudência teriam consolidado o entendimento de que essa culpa
do agente que causa prejuízo ao erário só seria punível se a culpa for qualificada;
iii) com isso, o Direito teria admitido que o agente público não está imune ao cometimento de
erros, mas o erro grosseiro é que faz incidir a punição e que, analogamente, na esfera administrativa
o entendimento não poderia ser assim tão díspar; e
iv) mesmo que se admita o comportamento culposo de um ou outro agente público no
acompanhamento da execução do Contrato 58/2006, firmado com o Escritório Niemeyer, dever-se-ia
perquirir, antes, até como forma de fazer atuar a supremacia do interesse público e as prerrogativas
da Administração Pública nos ajustes que celebra com os particulares, a responsabilidade do
contratado.
109. Entende o Sr. José Murilo Cruz Brito que, seguindo as trilhas do raciocínio dos técnicos do
TCU (peça 1, p. 7; item 39), não há dúvida: o Contratado (Escritório Niemeyer) falhou na execução.
Nesse sentido, tem-se que, do lado do contratado, havia uma equipe de profissionais altamente
qualificados, com muitos projetos executados em Brasília, inclusive nas proximidades da obra do
TRF/1ª Região.
110. O requerente aduz que, nas condições apresentadas, no curtíssimo prazo que teve a
comissão para examinar os projetos, com cerca de 4.163 pranchas de desenho, considerando as fases
de Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projeto Executivo, além dos volumes das especificações,
cadernos de encargos e composições de custos, não pareceria razoável pretender punir os agentes por
não terem, em meio a tantos documentos, percebido essa falha de natureza geotécnica (peça 19, p.
16).
111. Defende, em sua análise, que a resposta às necessárias indagações sobre se a falha
geotécnica pode ser considerada um vício aparente ou oculto, ou, ainda, se no caso específico do
requerente seria exigível que ele tivesse tal grau de conhecimento para identificar esse vício, se
avultaria pela negação.
112. Justifica o requerente que, mesmo no caso dos demais profissionais, a sequência
cronológica de eventos, sintetizada na Tabela 1 a seguir apresentada, por si só, evidenciaria a
inviabilidade de exame minucioso dos projetos (peça 19, p. 17):
Tabela 1 – Sequência cronológica de eventos
Evento
Início da execução dos projetos do Contrato 58/2006 (peça 19, p.68)
1ª Reunião da Comissão de Apoio as Obras do TRF/1ª Região (peça 19, p. 69)
2ª Reunião da Comissão de Apoio as Obras do TRF/1ª Região (peça 19, p. 72)
3ª Reunião da Comissão de Apoio as Obras do TRF/1ª Região (peça 19, p. 64)
Audiência Pública (peça 19, p. 52)
Recebimento Provisório (peça 19, p. 60)
Recebimento do Projeto Executivo (peça 19, p. 62)
Publicação da Concorrência (peça 19, p. 74)

Data
27/11/2006
1º/12/2006
4/12/2006 (16h)
4/12/2006 (18h)
15/6/2007
15/8/2007
29/8/2007
5/9/2007

113. Argumenta, ainda, que, a despeito dessa injuntiva celeridade de eventos, havia a confiança
no profissionalismo do Escritório Niemeyer e na eficácia da rigidez contratual. Se aos agentes, nas
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circunstâncias relatadas, não seria exigível exame tão minucioso, ao contratado, pela larga
experiência nessa atividade que exerce em nível empresarial, seria de esperar absoluta seriedade e
boa-fé. Aduz, ademais, que, contratualmente, tal como o previsto no § 2º do art. 73 da Lei 8.666/1993,
havia a firmeza de que o recebimento provisório ou definitivo não excluiria a responsabilidade civil e
ético-profissional do Escritório Niemeyer pela perfeita execução dos serviços, o que, também, teria
apoio no art. 618 do Código Civil.
114. Comenta o citado que a pressa observada na execução dos serviços seria decorrente de
orientações superiores, motivadas por outras injunções sistêmicas ou estruturais. No caso da obra do
TRF/1ª Região, havia recursos orçamentários já garantidos para serem empenhados naquele
exercício de 2007, no valor de R$ 24.842.655,00 (peça 1, p. 39-40; item 320). Explana que a
Administração, estrategicamente, teria imposto o ritmo que entendeu necessário para dar início a
obra, e que nesse momento, os agentes, paralelamente ao exaustivo trabalho a que foram submetidos,
teriam a convicção de que havia, no contrato firmado, cláusulas que poderiam alcançar o contratado
na hipótese de alguma falha. Sabiam, também, das obrigações legais a que estava submetido o
Escritório de Arquitetura.
115. O requerente recorda as anotações que o projetista contratado pelo escritório do arquiteto
Oscar Niemeyer fez constar nas pranchas (desenhos gráficos) do projeto de fundações, de que as
sondagens à percussão realizadas poderiam ser complementadas durante a obra. Registra, ainda, que
essa ressalva gerou divergência no momento em que foi descoberto o material de 2ª categoria (já na
fase de escavações) e se decidiu alterar o tipo de fundação (de tubulão para sapatas). Aduz que a
solução estava na resposta aos seguintes questionamentos: poderia o Escritório Niemeyer ter
elaborado os projetos com essa ressalva? Se negativa a resposta, que providência adotar?
116. Participa que, no momento em que ocorreu o citado entrave, já tinha havido mudança de
dirigentes no TRF/1ª Região e que, sob a nova direção, a execução da obra teria tomado outro rumo,
uma vez que medidas corretivas não tiveram respostas imediatas, ocorrendo um acúmulo de
embaraços que culminaram com a anulação da concorrência e do contrato que estava em execução, o
que se efetivou com o advento do conhecido Termo de Compromisso, de 12/5/2009. Nesse
instrumento, conforme alega, ainda que sem prévio processo administrativo para apuração dos fatos,
a Administração teria reconhecido que o projeto do Escritório Niemeyer foi falho.
117. Interpreta o Sr. José Murilo Cruz Brito que esse reconhecimento deveria conduzir a
Administração, por desdobramento lógico, na forma do Contrato 58/2006, a exigir do Escritório
Niemeyer o ressarcimento correspondente. Assim, entretanto, não procedeu. Comenta que, diante da
inércia da Administração que efetivou a anulação do contrato, o TCU, por meio do Acórdão
1.534/2011-TCU-Plenário, deu resposta jurídico-contratual às perguntas acima, determinando ao
TRF/1ª Região, no que tange ao contrato em apreço, a adoção de medidas administrativas com vistas
a obter do Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer o ressarcimento dos valores que
reputou apurados, adiantando que, caso o TRF/1ª Região não cumprisse essa determinação, seria
instaurada Tomada de Contas Especial com vistas a identificação dos responsáveis e quantificação
dos valores a serem ressarcidos.
118. Entretanto, recorda que, em face de embargos de declaração opostos pelo contratado, o
TCU, por meio do Acórdão 2.517/2011-TCU-Plenário, tornou insubsistente essa determinação, para
que fosse oportunizada defesa prévia. Depois desse evento, foi então proferido o recente Acórdão
724/2014. Aduz o requerente que tal Acórdão, em vez de retomar a cobrança do contratado, na forma
que decidira no anterior Acórdão 1534/2011, imputou, também, condenação aos agentes.
119. O Sr. José Murilo Cruz Brito defende que, independentemente da culpa que se possa
atribuir aos agentes, reconhecida como foi a falha contratual pelos dirigentes do TRF/1ª Região da
época em que foi a mesma identificada, já na execução da obra, o que teria ficado patenteado no
Termo de Compromisso (de 12/5/2009), caberia a esses dirigentes regular a cobrança do Escritório
Niemeyer, seja por força do princípio da oficialidade, seja, sobretudo, pela observância do princípio
da indisponibilidade do interesse público (Lei 9.784/1999, caput, e parágrafo único, inciso XII).
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120. Alega, ainda, que a inércia desses dirigentes não pode transferir a responsabilidade ou o
ônus desse alegado prejuízo para os agentes, em especial para o requerente, pelas razões já
externadas.
121. Segundo depreende o requerente, não se mostra razoável, de outro ângulo, que essa
cobrança do Escritório Niemeyer, feita posteriormente por determinação desta Corte de Contas por
meio do Acórdão 1.534/2011, interrompida tão somente em virtude da oposição de embargos de
declaração, deixe de ser feita agora, seja pelo TRF/1ª Região ou, se for o caso, pela Advocacia-Geral
da União.
122. Ante toda argumentação exposta, requer o Sr. José Murilo Cruz Brito, à peça 19, p. 19-20,
o que segue:
a) o acolhimento da preliminar, para que seja reconhecida a nulidade do Acórdão 724/2014TCU-Plenário, na parte que se refere a sua condenação ao recolhimento das quantias de R$ 4.386,48
e R$ 84.110,00;
b) no mérito, o afastamento de sua responsabilização;
c) o reconhecimento da exclusiva responsabilidade do contratado pelo apontado prejuízo e do
dever de a Administração do TRF/1ª Região, tal como proclamado no subitem 9.2 do Acórdão
1.534/2011, cobrar do Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., ainda que,
se for o caso, mediante ação judicial, pela AGU; e
d) em consequência, que seja tornado insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 724/2014, ao
menos na parte que toca ao Contrato 58/2006.
Análise
123. Em primeira análise, avalia-se a preliminar acendida pelo Sr. José Murilo Cruz Brito, de
que o Acórdão 724/2014, na parte em que o condena ao pagamento dos valores de R$ 4.386,48 e
R$ 84.110,00, seria nulo devido ao fato de não terem sido observadas as garantias constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa.
124. Isso porque não teria sido intimado ou notificado para manifestar-se sobre os laudos
periciais ou para acompanhar a instrução do processo no TCU, alegando, ainda, desconhecer o
detalhamento que serviu de base para as conclusões a que chegaram os peritos e os respectivos
valores monetários que serviram para impor a condenação ora inquinada.
125. No ponto, cumpre trazer à colação enunciado do Acórdão 4.938/2016-TCU-1ª Câmara,
que, por sua clareza, sintetiza a firme jurisprudência do TCU sobre o tema:
Não há prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa em razão do não chamamento do
responsável aos autos na fase interna da tomada de contas especial, pois nessa etapa, em que se coletam
evidências para fins de apuração dos fatos e das responsabilidades, não há uma relação processual constituída.
A garantia ao direito de defesa ocorre na fase externa, com a citação válida do responsável (grifo nosso).
126. Nessa linha também são os Acórdãos 1.522/2016-Plenário, 2.736/2017-Plenário e

6.941/2015-1ª Câmara, entre outros.
127. Do exposto, verifica-se que o presente estágio processual tem por objetivo assegurar às
partes o exercício do contraditório e ampla defesa, não devendo prosperar, portanto, a preliminar
suscitada.
128. No mérito, defende o Sr. José Murilo Cruz Brito, em síntese, não poder ser a ele atribuída,
material ou concretamente, responsabilização pela irregularidade, a respeito da qual não poderia,
consideradas as suas condições funcionais, profissionais e pessoais, ser dele exigido conhecimento
especializado para elidi-la ou evitá-la.
129. Isso porque, sobre a individualização de sua conduta, argumentou ter ocorrido, por
ocasião do exame da culpa, um tratamento não isonômico, uma vez que dois experientes profissionais
do Banco do Brasil foram isentados de culpa: o engenheiro eletricista Paulo César de Almeida Toledo
e o engenheiro mecânico José Hermínio Bezerra Neto e Azevedo, recrutados exclusivamente para
acompanhar os trabalhos de elaboração dos projetos e fiscalizar a execução da obra.
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130. Recordou o defendente que a motivação para isentar o engenheiro eletricista foi a oposição
entre a reconhecida complexidade dos trabalhos e o curto período de apenas cinco dias em que se
manteve na Comissão de Recebimento dos Projetos, o que não lhe teria permitido exame
aprofundado ou suficiente para adequado juízo de mérito. No caso do engenheiro mecânico, que, de
modo incontroverso, participou ativamente de todas as etapas de aprovação do projeto executivo Contrato 58/2006, da Comissão de Licitação e da Comissão Executora da Obra - Contrato 58/2007
(peça 1, itens 46 e 505), a isenção de culpa estaria alicerçada no entendimento de que a matéria
objeto das supostas irregularidades é alheia a formação profissional de um engenheiro mecânico.
131. Nessa linha, defende os seguintes aspectos, funcionais e profissionais, a ensejar excludentes
de sua culpabilidade:
a) ocupa, no TRF/lª Região, o cargo de Analista Judiciário, área administrativa;
b) no cargo em comissão de Diretor da Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, exerceu
atribuições gerenciais que abarcava seis seções, tendo o encargo de Executor do Contrato 58/2006,
como coordenador administrativo;
c) o recrutamento de experientes profissionais do Banco do Brasil para o acompanhamento e a
execução do contrato objeto da presente TCE; e
c) embora as funções administrativas próprias de seu cargo no TRF/1ª Região, ainda que, em
certa medida, guardem ligação com sua formação acadêmica, não elabora projetos nem acompanha
tal atividade.
132. Entende-se que, considerando os precedentes apresentados pela parte, contidos na
deliberação do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, os argumentos acerca da exclusão de sua
responsabilidade merecem prosperar, mormente em virtude de sua ocupação funcional e, ainda,
formação profissional. Salienta-se que o defendente tinha a atribuição de Executor do contrato, mas
não integrava a Comissão de Recebimento de Projetos.
133. Como fator adicional a sustentar esse entendimento, ressalta-se que o Sr. José Murilo Cruz
Brito não foi apontado como responsável pela irregularidade em tela no âmbito do Fiscobras 2008 TC 015.005/2008-9, conforme verifica-se na tabela à peça 1, p. 5. Sua inclusão no rol de responsáveis
se deu na auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2009 - TC 005.568/2009-0 (tabela à peça 1, p.
29).
134. Do fato depreende-se a não presença, de forma inconteste, de elementos essenciais à
culpabilidade, não havendo inequívoco nexo de causalidade entre as atribuições de seu cargo e o fato
ocorrido, em particular: não caracterizando a exigibilidade de conduta diversa e a potencial
consciência da ilicitude.
135. De todo o exposto, propõe-se o acolhimento das alegações de defesa do Sr. José Murilo
Cruz Brito, na condição de Executor do Contrato 58/2006, por não restarem presentes, de maneira
inequívoca, todos os requisitos da culpabilidade.
VI. Alegações de Defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Roberto de Souza (peça 25)
136. Em cumprimento à determinação contida no Ofício n. 0231/2014-TCU/SecobEdif, de
7/4/2014, de apresentar alegações de defesa com relação ao superfaturamento apurado no Contrato
58/2006, decorrente do levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o esperado e da
ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, o Sr. Antônio Roberto de Sousa
apresentou a Comunicação integrada aos autos à peça 25, datada de 20/8/2014.
137. Preliminarmente às suas alegações de defesa, argui o Sr. Antônio Roberto de Sousa a
nulidade do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, que determinou a abertura da presente Tomada de
Contas Especial, por violação ao devido processo legal.
138. Alega o defendente que a decisão proferida no TC 005.568/2009-0, buscou fundamento
para diversas das imputações no Laudo 519/2010-INC/DITEC/DP, restando simples a comprovação
da sua importância para as conclusões alcançadas pelo Relator, pela grande quantidade de vezes que
é citado durante a instrução produzida pela então Secretaria de Fiscalização de Obras
Aeroportuárias e de Edificação, utilizada como relatório do referido Acórdão 724/2014 (peça 1).
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139. Registra a parte que o referido laudo foi elaborado no interesse da Ação Cautelar de
Produção Antecipada de Provas, no Processo n. 2009.34.00.020786-5. Considerando que tal processo
encontrava-se em fase de tramitação, na 14ª Vara Federal/DF, poder-se-ia classificar o Laudo em lide
como prova emprestada de procedimento judicial inconcluso.
140. Destaca o requerente não haver participado nem ter realizado qualquer tipo de intervenção
no contraditório para apreciação desse parecer, suscitando, no seu entendimento, o questionamento
quanto à legalidade desse laudo para fundamentar a responsabilidade que ora lhe é imputada.
141. Defende o citado que, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência nacionais
(exemplificados à peça 25, p. 3-4), a utilização de prova emprestada é exceção, que somente poderá
ser admitida quando houver identidade de partes. Assim, a prova produzida em determinado processo
apenas poderá ser emprestada a outro se as partes em ambos os processos forem as mesmas, de forma
a conferir a máxima eficiência à prova produzida sem desrespeitar os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
142. Deduz que, como jamais foi parte do processo judicial que determinou a produção do laudo
pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística, não haveria que se falar em identidade de partes
entre o processo em que tal laudo foi produzido e a presente TCE. Prossegue afirmando que tal prova
nunca pôde ser por ele contestada, não tendo sido alvo do devido contraditório e nem, por
conseguinte, podendo ser invocada para lhe imputar responsabilidade.
143. Alega, ainda, que, no presente caso, a impossibilidade do exercício do contraditório quanto
ao laudo que fundamentou sua responsabilização, aparentaria, em primeira análise, acarretar efetivo
prejuízo aos responsabilizados. Tal prejuízo estaria explícito, segundo alega, em diversos equívocos
cometidos pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, como por exemplo: arguir que
o levantamento topográfico primitivo teria sido executado a menor do que o esperado a partir, tão
somente, da visualização de placa expondo área construída, quando o levantamento topográfico leva
em consideração a área do terreno; e utilização de metodologias inconsistentes com o objeto a ser
periciado, como na aferição in loco de quantitativos de material utilizado na obra visualmente, sendo
que partes das estruturas da obra estariam cobertas por concreto ou terra.
144. Segundo aduz, poder-se-ia alegar prejuízo, ainda, decorrente da própria escolha do
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal como perito, por tratar-se de entidade
subordinada à União, interessada na recomposição do suposto sobrepreço avaliado.
145. Pelo anteriormente exposto, requer o defendente a declaração de nulidade do Acórdão
724/2014-TCU-Plenário, por violação ao devido processo legal. Eventualmente, caso não se entenda
pela declaração de nulidade do citado Acórdão, roga o Sr. Antônio Roberto de Sousa que seja
desconsiderado o Laudo 519/2010- INC/DITEC/DPF como fundamento desse Acórdão e que sejam
acolhidas as alegações de defesa ora encaminhadas quanto ao levantamento topográfico primitivo
supostamente executado a menor do que o esperado.
146. Recorda o defendente que, quanto a esse ponto, o INC aduz, em seu Laudo 519/2010 INC/DITEC-DPF, no item IV.7, Superfaturamento do Levantamento Topográfico a Menor,
mencionando no referido laudo, às folhas 38 e 39 (peça 25, p. 51-52), que a área levantada na planta
TRF-ROOPE01-TOPO-CURVAS representa a planialtimetria de aproximadamente 66.000 m²,
correspondente a parte do canteiro de obras, sendo que a área a mapear seria de, no mínimo,
83.118 m², concluindo então que deixou-se de levantar topograficamente uma área de 17.118 m²
(resultado da diferença entre 83.118,00 m² e 66.000,00 m²).
147. Quanto a essa questão, o Sr. Antônio Roberto de Sousa julga que a área levantada na
planta TRF-ROOPE01-TOPO-CURVAS, correspondente a aproximadamente 66.000 m², seria
superior a área total do terreno, calculada em 57.600 m² (240m x 240m), em 8.400 m².
148. Expõe o defendente que a área de 83.118,00 m², constante da placa de obras que foi
fotografada e incluída à folha 38 do Laudo 519/2010-INC/DITEC/DPF (peça 25, p. 51),
correspondente ao Contrato n. 110/2009, com a empresa TECON Tecnologia em Construções Ltda.,
alusivo à contratação do remanescente após a anulação do Contrato 58/2007, seria referente à área
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construída, que inclui a área dos três pavimentos de subsolos, objeto do contrato mencionado,
conforme dados da ART 51420/2010 (peça 25, p. 54) e referenciado no Mem./SECAD n. 126, de
29/11/2010 (peça 25, p. 26). Julga, portanto, que tal medida (83.118,00 m2) não se refere à área do
terreno, nem à área de planialtimetria.
149. Ante ao exposto, afirma que não ter havido levantamento topográfico primitivo executado a
menor do que o esperado, nem superfaturamento. Portanto, não existiria qualquer razão para a
cobrança do valor de R$ 4.386,48. Defende a ocorrência de erro grosseiro na confecção do Laudo do
INC, facilmente sanável com o aprofundamento das investigações e medições necessárias para o
aferimento do total executado da obra, dado de importância fundamental para o presente caso.
150. Ressalta, ademais, que tal equívoco demonstraria a fragilidade do Laudo 519/2010INC/DITEC/DPF, reforçando o prejuízo causado pela sua assunção como prova sem o devido
contraditório, motivo que entende ser suficiente para a declaração de nulidade do Acórdão 724/2014.
151. Com relação à responsabilidade a ele imputada por dano ao erário decorrente da ausência
do projeto de escavação supostamente previsto no escopo do ajuste, o defendente faz referência à
alínea b, do item 584, do relatório do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Aroldo Cedraz, que
configurar-se-ia como uma das origens do item 9.3, do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário:
b) ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, que obrigou o Consórcio construtor a
arcar com despesa no total de R$ 84.110, 00, dividida da seguinte forma, por empresa: Reforsolo - R$7.110,00;
Edalmo- R$ 72.000,00 e APEC- R$ 5.000,00 (a preços de dezembro de 2007) (peça 1, p. 69).
152. Com relação à transcrição acima, interpreta o defendente que o sentido dado pelo autor ao

trecho ‘ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste’ seria uma referência ao
Contrato 58/2006, celebrado entre o TRF-1 e a empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer
S/C Ltda. e que, pelo brevemente exposto acima, a intenção seria responsabilizar o engenheiro por
ausência de projeto de escavação que, ao contrário do exposto em instrução da SecobEdif, alega não
constar no escopo do ajuste tratado com a mencionada empresa de arquitetura.
153. Outrossim, salienta o requerente que, na ocasião em que o Contrato 58/2006 foi celebrado,
ou seja, 27/11/2006, ainda não se encontrava à disposição do TRF-1, pois sua designação somente
ocorreu em 5/3/2007, conforme cronologia de suas atribuições formais apresentadas em anexo à peça
25, p. 57-63. Portanto, aduz não ser razoável imputar-lhe responsabilidade sobre qualquer possível
falha por parte do Contratante quanto à conformação final do ajuste celebrado.
154. Prosseguindo em suas alegações, salienta o Sr. Antônio Roberto de Souza, os seguintes
trechos do Contrato 58/2007, celebrado entre o TRF-1 e o Consórcio Nova Sede do TRF-1:
a) da planta PE 08 - Estrutura Fundação Subsolos - Trecho II (peça 25, p. 66), especificamente
nas Notas Gerais de Projeto, o seguinte item:
12 - O projeto de fundações, determinação da taxa admissível no terreno, disposição e dimensionamento
de estacas, cota de implantação, metodologia de escavação, interação com os vizinhos, etc., deverá ser
confirmado pela empresa de Consultoria de Fundações.

b) item 3.1.2, do Caderno Especificações Técnicas - Projeto Executivo (peça 25, p. 68)
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias para escoramento de construções
vizinhas e sustentação de taludes, bem como quaisquer outras providências julgadas necessárias à perfeita
execução e estabilização da obra.

c) item 3.1. 7, do Caderno Especificações Técnicas - Projeto Executivo - Escoramento de Valas
(peça 25, p. 70):
Normas: P-03.ESC.01 do CGE.
Escoramento: Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas porventura necessárias para
sustentação de taludes.

d) item 2, da Norma P-03.ESC.01 da CGE, acima referida:
2. RESPONSABILIDADE
A execução das escavações implicará responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência e
estabilidade das mesmas.
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155. Segundo ressalta, os itens acima mencionados do Caderno de Especificações Técnicas e do
Caderno Geral de Encargos - CGE são partes integrantes do Contrato 58/2007, celebrado entre o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Consórcio Nova Sede do TRF-1. Portanto, conclui que os
ajustes firmados entre o Consórcio Nova Sede do TRF e as empresas subcontratadas, a saber: Edalmo
Soares Ferreira (peça 25, p. 72), no valor de R$ 72.000,00; REFORSOLO Engenharia, Geotecnia e
Meio Ambiente (peça 25, p. 78), no valor de R$ 7.110,00; e APEC - Assessoria e Projetos de
Engenharia Civil (peça 25, p. 154), no valor de R$ 5.000,00 (perfazendo um total de R$ 84.110,00),
foram de total responsabilidade do referido Consórcio, ficando às suas expensas e ônus todas as
despesas mencionadas nos relatórios de auditoria deste Tribunal de Contas e do Laudo 519/2010 do
INC/DETEC/DPF.
156. Por fim, o defendente aduz que, uma vez que o Consórcio Nova Sede do TRF, em
cumprimento ao estabelecido no Contrato 58/2007, arcou com as despesas relativas à subcontratação
das empresas mencionadas no parágrafo anterior (R$ 84.11 0,00), restaria evidenciado o fato de não
ter ocorrido ônus para o Contratante (TRF-1), ou seja, para o erário. Conclui, ainda, que de tal modo
não haveria que se falar em superfaturamento ou falta de projeto com relação a este item, não
havendo, no seu entendimento, qualquer razão para que seja responsabilizado para a cobrança do
valor de R$ 84.110,00.
157. Por todo o exposto, considera restar demonstrado que:
a) o Acórdão 724/2014-TCU-Plenário seria nulo por violação ao devido processo legal. Tal se
deve pelo fato de o TCU ter utilizado prova emprestada de processo em que o defendente não figurava
como parte e em que, tampouco, teve oportunidade ao devido contraditório;
b) não houve levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o esperado, nem
superfaturamento, portanto, não existiria qualquer razão para a cobrança do valor de R$ 4.386,48;
c) o defendente não se encontrava à disposição do TRF-1 à época da elaboração de contrato
sem previsão de projeto de escavação; e
d) não havia previsão de projeto de escavação no contrato com o Escritório de Arquitetura e
Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., de onde se extrai que a ausência de tal projeto não configura
dano ao erário, não existindo, em decorrência, qualquer razão para a cobrança no valor de
R$ 84.110,00.
158. Por fim, requer o Sr. Antônio Roberto de Sousa, à peça 25, p. 26:
a) a declaração de nulidade do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, por violação ao devido
processo legal;
b) caso não se entenda pela declaração de nulidade do citado Acórdão conforme solicitado, que
se desconsidere o Laudo 519/2010 - INC/DITEC/DPF como fundamento do Acórdão, acolhendo suas
alegações de defesa quanto às irregularidades em que o Laudo constou como prova para
responsabilização;
c) o acolhimento das suas alegações de defesa para reconhecer a inexistência de dano ao
erário decorrente de levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o esperado;
d) o acolhimento das suas alegações de defesa para reconhecer a inexistência de motivos para
sua responsabilização por danos ao erário causados pela ausência do projeto de escavação
supostamente previsto no escopo do ajuste;
e) o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, com o julgamento da regularidade
das contas apresentadas, nos termos do art. 207 do RITCU; e
159. f) caso não se entenda pelo arquivamento da presente Tomada de Contas Especial com o
julgamento da regularidade das contas apresentadas, conforme pedido acima, o arquivamento da
presente Tomada de Contas Especial com o julgamento da regularidade com ressalvas das contas
apresentadas, nos termos do art. 208 do RITCU.
Análise
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160. Primeiramente, aborda-se a preliminar suscitada pelo Sr. Antônio Roberto de Sousa acerca
da nulidade do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, que determinou a abertura desta TCE, por violação
ao devido processo legal.
161. Registrou o defendente que o Laudo 519/2010-INC/DITEC/DP, que serviu de fundamento
às conclusões alcançadas na deliberação do referido decisum, foi elaborado no interesse da Ação
Cautelar de Produção Antecipada de Provas, no âmbito do Processo n. 2009.34.00.020786-5, da 14ª
Vara Federal/DF, classificando-se, por sua vez, como prova emprestada de procedimento judicial
inconcluso.
162. Segundo alegou a parte, a prova produzida em determinado processo apenas poderá ser
emprestada a outro se as partes em ambos os processos forem as mesmas, de forma a conferir a
máxima eficiência à prova produzida sem desrespeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório. Não sendo este o caso, requer a declaração de nulidade do acórdão referenciado,
por violação ao devido processo legal, mormente por obstrução ao exercício do contraditório.
163. Importa recordar que os referidos laudos periciais foram encaminhados pelo Ministério
Público Federal ao TCU por meio do Ofício 208/10-GAB JA/PRDF/MPF, em 10/5/2010 (peça 16, p. 5
do TC 005.568/2009-0), com vistas a colaborar, na ocasião, com a instrução do processo originário
da presente TCE.
164. Acerca do tema em questão, registrou esta Corte de Contas, conforme consta no enunciado
do Acórdão 2.780/2016-TCU-2ª Câmara, que ‘as conclusões de laudo pericial oriundo de processo
judicial não podem ser desconsideradas no âmbito dos processos do TCU, não obstante o princípio
da independência de instâncias, tendo em vista o intuito maior da busca da verdade material’.
165. Ainda, no relatório que fundamentou o Acórdão 3.197/2016-TCU-Plenário, registrou-se,
naquele caso, que a perícia judicial é documento idôneo para pautar nova manifestação desta Corte.
Uma vez que tenha sido produzida sob o signo do contraditório, a prova produzida em um processo
pode e deve ser aproveitada em outro, ainda que se desenvolvam em esferas diversas (criminal, civil
ou administrativa). Assim tem se manifestado majoritariamente o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
autorizando e mesmo recomendando o uso de prova emprestada, conforme se depreende dos
precedentes colacionados naquele aresto, em especial, o apresentado a seguir.
166. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 617.428/SP
(4/6/2014), de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça deixou de aplicar o entendimento, ainda presente na doutrina, no sentido de que a prova
emprestada deveria se restringir a processos em que figurassem partes idênticas.
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA.
TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS.
CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES.
AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. [...]. 9. Em vista
das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada
sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova
emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver
identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de
maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova
e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. [...]. (EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe 17/06/2014). [grifo nosso].
167. Já em outros precedentes de natureza similar, deliberou o Pleno deste Tribunal conforme

restou assente no relatório que fundamentou o Acórdão 1.718/2014-TCU-Plenário:
30. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal, corroborado pelo STF (2ª Questão de Ordem no
Inquérito 2424/SP, Questão de Ordem no Inquérito 2725/SP, Questão de Ordem na Petição 3683/MG) e pelo
STJ (Agravo Regimental na AP 536/BA, MS 13501/DF, MS 13986/DF, MS 10128/DF), é no sentido de que é
lícita a utilização de prova emprestada no processo do Tribunal, desde que haja autorização judicial para
esse aproveitamento e seja observado, no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa acerca de
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tal prova (grifo nosso).
168. Depreende-se da análise efetuada naqueles casos que a necessidade de autorização judicial

expressa para uso da chamada prova emprestada recaiu em contexto de provas obtidas sob a égide do
princípio constitucional da reserva de jurisdição. Notadamente, os laudos periciais em tela não se
enquadram nesse cenário, concluindo-se por suficiente a remessa oficial daquela documentação
probatória pelo MPF, por meio da Procuradoria da República no DF, nos termos do ofício
supracitado.
169. Quanto à alegada violação ao devido processo legal, no que se refere ao prejuízo ao
exercício do contraditório e ampla defesa, conforme já abordado em análise anterior, é farta a
jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que, nos processos de tomada de contas especiais,
a instauração do contraditório, para fins de condenação por parte do TCU, ocorre na fase externa,
por meio da regular citação pelo Tribunal, sendo irrelevante a ocorrência ou não de notificação
anterior.
170. Assim proclama o Acórdão 1.522/2016-TCU-Plenário, bem como os Acórdãos 2.736/2017Plenário e 4.938/2016-2ª Câmara, entre outros.
171. Vale dizer, o presente estágio processual visa justamente a oportunizar à parte o seu
regular e irrestrito exercício do contraditório e da ampla defesa.
172. Do exposto, entende-se que não devem prosperar os argumentos apresentados na
preliminar suscitada, pelo que se mantém a validade do Laudo 519/2010-INC/DITEC/DP como
elemento de prova a fundamentar as conclusões alcançadas no presente processo.
173. Quanto ao argumento de que, na ocasião em que o Contrato 58/2006 foi celebrado, ou seja,
27/11/2006, ainda não se encontrava à disposição do TRF-1, pois sua designação somente ocorreu em
5/3/2007, e, portanto, não sendo razoável imputar-lhe responsabilidade sobre qualquer falha por
parte do Contratante, entende-se que tal alegação não deve ser completamente acolhida.
174. Isso porque o referido contrato teve vigência até 3/9/2007, e serviu de base para a
subsequente contratação das obras, em 21/12/2007. Vale dizer, a irregularidade em tela não se
configurou no momento da assinatura do Contrato 58/2006, mas sim quando do recebimento de seu
objeto (projetos de arquitetura e complementares) e posterior utilização na licitação que deu origem
ao Contrato 58/2007, período no qual o gestor já abarcava as responsabilidades aqui discutidas.
175. Em que pese o fato de ter-se concluído, até o momento, pela responsabilidade do Sr.
Antônio Roberto de Sousa quanto à validação e recebimento de projeto deficiente, afastando-se os
argumentos de defesa até aqui apresentados, há que se sopesar a eventual ocorrência, no caso
concreto, de atenuantes de sua culpabilidade. Ou seja, embora a responsabilidade possa a ele ser
atribuída, há que se questionar se sua conduta divergiu, de modo inconteste, do que se espera do
referencial médio.
176. A responsabilidade perante o TCU é de natureza subjetiva. Assim, um de seus pressupostos
é a existência de culpa em sentido amplo (dolo, negligência, imprudência, imperícia, culpa in
eligendo, culpa in vigilando).
177. Ao avaliar o elemento subjetivo da conduta do responsável, especificamente quanto à culpa
em sentido estrito, leva-se em consideração o referencial do ‘administrador médio’ e as condições
concretas que circundavam a realidade por ele vivenciada a fim de verificar se era razoável exigir do
responsável conduta diversa daquela que adotou (razoabilidade da conduta). Por sua vez, para se
aferir sua culpabilidade deve-se avaliar a reprovabilidade da sua conduta em relação ao ato
praticado. É o que lecionam, por exemplo, os Acórdãos 2420/2015 e 2781/2016, ambos do Plenário
do TCU e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.
178. Com base no histórico do presente processo, a conclusão possível de se alcançar é de que o
Sr. Antônio Roberto de Sousa seria o único integrante da Comissão de Recebimento de Projetos apto
a identificar as deficiências do projeto em análise, em virtude de sua formação profissional e, também,
pelo período de abrangência de sua atuação.
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179. Nessas circunstâncias, recaiu somente a ele a incumbência de avaliar toda a parte civil do
projeto do uma obra de significativo porte, com mais de 80.000 m2 de área a ser construída.
180. Diante das circunstâncias que cercaram o caso, e considerando o vulto dos trabalhos para
aprovação de projeto de um empreendimento da natureza e dimensões do edifício-sede do TRF-1 e,
ainda, da especificidade da irregularidade em questão, seria desproporcional atribuir a
responsabilidade pela detecção a um único gestor.
181. Vale dizer, nesse contexto, não se pode afirmar ser exigível de um ‘administrador médio’,
inequivocamente, ter conduta diversa e, em alguma medida, ter a consciência potencial da ilicitude.
182. Soma-se a esse entendimento o fato do contratado ser escritório de expertise destacada,
diante da qual espera-se, em primeira análise, a entrega de projeto sem qualquer vício que
impossibilite a execução da obra por completo.
183. Considerando essas circunstâncias, cabe sopesar ainda o disposto no art. 22 da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942):
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado
a ação do agente.
184. Vale acrescer ainda que, no âmbito da jurisprudência do TCU, pode-se constatar a

existência de valoração do grau de censura da conduta do agente. Por vezes, aponta-se que o ato foi
praticado em desconformidade com a lei, que houve uma irregularidade, sinaliza-se para a presença
de culpa, mas, pela análise das diversas circunstâncias do caso concreto, conclui-se que não há
censura suficiente para apenar a pessoa. É o que se extrai, por exemplo, da conclusão do Voto
condutor do Acórdão 662/2003 - TCU - Plenário, quando o Relator, Ministro Benjamin Zymler, após
registrar várias atenuantes, afirmou: ‘ante este quadro, creio que a conduta do responsável, embora
irregular, não possui culpabilidade suficiente para ensejar aplicação de multa’.
185. Do exposto, conclui-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Antônio Roberto de
Sousa em relação ao débito inquinado, em razão de ter-se concluído, no caso concreto, pela
ocorrência de excludentes de culpabilidade. Não obstante o entendimento anterior, importa analisar,
ainda, os argumentos de defesa apresentados pela parte diretamente relacionados ao mérito, uma vez
que podem aproveitar a todos no que concerne às circunstâncias objetivas, nos termos do art. 161 do
RITCU.
186. Alegou o Sr. Antônio Roberto de Sousa que não houve levantamento topográfico primitivo
executado a menor do que o esperado, nem superfaturamento, portanto, não existiria qualquer razão
para a cobrança do valor de R$ 4.386,48.
187. Isso porque a área levantada na planta topográfica, correspondente a aproximadamente
66.000 m², seria superior à área total do terreno, calculada em 57.600 m² (240m x 240m), em 8.400
m². Já a área de 83.118,00 m², constante da placa de obras correspondente ao contrato com a
empresa TECON Tecnologia em Construções Ltda., seria referente à área construída, que incluiria a
área dos três pavimentos de subsolos.
188. Ocorre que, no Laudo 519/2010-INC/DITEC/DP, à peça 26, p. 15-20, encontra-se
detalhada análise sobre os pontos aqui abordados: ‘limitações do levantamento topográfico primitivo’
e ‘divergências nas dimensões superficiais’. Vale trazer à colação trechos do referido laudo, que
minudenciam os apontamentos aqui tratados, em confronto com os argumentos da defesa:
A planta TRF-R00PE01-TOPO-CURVAS, de responsabilidade do escritório de arquitetura, primeira
referência para os trabalhos de engenharia, é limitada quanto à área de abrangência do projeto, restrita
apenas ao interior do lote e pequena porção ao sul do mesmo, não possui representações planialtimétricas de
áreas significativas do canteiro de obras, notadamente ao norte e ao leste do lote, afetadas tanto pelo corte
quanto por aterro e instalações provisórias usadas com escritórios, garagem, e oficinas; a planta também é
omissa quanto aos data, não informa expressamente o datum horizontal e vertical, nem indica marcos

240
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

planimétricos, nem referências de nível usadas em sua confecção, em desacordo com a doutrina, normas
técnicas e contrato estabelecida entre o TRF 1 a Região e o escritório Oscar Niemeyer. A figura 7, a seguir,
ilustra a planta TRF-R00PE01-TOPO- CURVAS, a qual representa o Terreno Natural Primitivo. Em teoria,
esta seria a planta matriz de todas as demais plantas, representativas dos projetos de terraplenagem,
fundações, drenagem, locação, etc.
As limitações dessa planta contrariam a doutrina acerca dos levantamentos topográficos destinados aos
projetos de edificações. Quanto a esse tema, os mestres, do Instituto Superior Técnico de Portugal, João
Casaca, João Matos e Miguel Baio, ensinam em sua obra Topografia Geral, quarta edição, no capítulo ‘A
Topografia’, subitem 5.5.7 A topografia e os projetos de engenharia, pag. 136:
As diversas fases do projeto de uma obra de engenharia são:
(...)
v) o projeto executivo, elaborado pelo projetista, com todos os elementos necessários à definição dos
trabalhos de construção de obra.
(...)
iv) a planta com a localização do edifício e do conjunto em que se insere, em uma escala maior do que
1:500, e perfis transversais e longitudinais, em uma escala maior do que 1:100, que orientam a execução dos
trabalhos exteriores do edifício, tais como: movimentos de terras, muros de arrimo, arruamentos, redes de
abastecimento de água, eletricidade, gás, telefone, esgoto, etc.
No caso em concreto não houve o devido rigor no levantamento do terreno primitivo, de
responsabilidade do projetista. O material apresentado, planta TRF- R00PE01-TOPO-CURVAS, tem
abrangência restrita, deixando de representar parte das áreas afetadas pelos movimentos de terras, obrigando
a inserção de pontos levantados pelos Peritos para execução dos cálculos de movimentos de terras.
A Figura 8 ilustra a distribuição e adensamento dos pontos considerados na planta TRF-R00PE01TOPO-CURVAS. Nota-se nessa figura um vazio de representação em áreas afetadas pelo movimento de terras
necessário à execução da obra, notadamente a região a norte e a leste do lote. Também não há nessa planta
TRF-R00PE01-TOPO- CURVAS, Figura 7, levantamento planialtimétrico representativo das guias de meio-fio
e vias, necessários às etapas seguintes, como o projeto de terraplenagem por exemplo. Na Figura 8 o polígono
interno representa o lote de 240 x 240m, o polígono externo o canteiro de obras. Notar que a área da região de
adensamento de pontos, dentro do canteiro de obras, é inferior à área ocupada pelas curvas de nível
representativas do levantamento de 13/11/2009. i.e. a região onde há pontos oriundos da planta TRFR00PE01-TOPO- CURVAS é menor que a região onde houve movimento de terras representadas pelas curvas
de nível.
Em contrário ao praticado pelo escritório projetista, as Normas Brasileiras (NBR 13133 – Execução de
levantamento topográfico) sucintamente estabelecem: ‘5.6 A finalidade do levantamento e a escala de
representação determinam a densidade dos pontos de detalhe a serem representados’. Isto é, o levantamento
inicial do projetista foi menor do que o esperado ao deixar de fora áreas afetadas pelo movimento de terras e
instalações provisórias a execução do projeto, além de não representarem corretamente, todos os elementos
de infraestrutura circundantes ao lote com indicação de suas cotas, em todos os quatro lados confrontantes.
Tal falta, em tese, pode acarretar problemas com a drenagem das águas pluviais, em razão de projetos
fundamentados em levantamentos escassos, por exemplo.
Essas limitações também ferem o CONTRATO n. 0058/2006, que estabeleceu como obrigação do
escritório projetista a produção de:
- Levantamento Planialtimétrico detalhado em escala adequada, indicando: - limites do terreno
(dimensões lineares e angulares, rumos);
- locação e características das construções vizinhas;
- arruamentos e calçadas limítrofes;
- acidentes naturais (rochas);
- vegetação existente (locação e especificação de árvores e massas arbutivas);
- orientação norte magnético verdadeiro;
- localização e nível das galerias de águas pluviais, redes de água e esgoto, energia, telefonia, gás, etc.,
no terreno, nas calçadas e nas ruas;
- curvas de nível espaçadas de metro em metro e secções do terreno;
- referência de nível e locação – RN. (grifos no laudo original)
- plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicação dos serviços de
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terraplenagem a ser executados;
- seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação do terrapleno, com a indicação da
inclinação adotada para os taludes e das cotas finais de terraplenagem, preferencialmente em escala 1:5.
Assim, constata-se que o escritório projetista não guardou a devida atenção ao levantamento prévio do
local da obra. (grifos acrescidos)
189. Conforme abordado, no laudo consta a conclusão subsequente de que a poligonal limítrofe

do canteiro de obras divergia da área levantada pelo escritório projetista, sendo que a área
necessária ao levantamento planialtimétrico mínimo era maior que a área usada para instalação do
canteiro de obras, que por sua vez também era maior do que a área da projeção do lote. Por essa
razão, a limpeza da região para execução dos trabalhos de terraplanagem e construção das
instalações provisórias também era superior a área do lote. As referidas áreas foram sumarizadas em
tabela reproduzida a seguir.
Tabela 2 – Dimensões superficiais (extrato da peça 26, p. 20)

190. Do exposto, e novamente considerando a extensa análise empreendida pelo Instituto
Nacional de Criminalística – Polícia Federal, em particular as conclusões consubstanciadas no
Laudo 519/2010-INC/DITEC/DP (peça 26), entende-se que as alegações apresentadas não se
mostram pertinentes, verificando-se a ocorrência de levantamento topográfico executado a menor.
Ademais, depreende-se que a área de 83.118,00 m 2 indicada no laudo representava referência mínima
ao levantamento planialtimétrico, necessariamente maior do que área prevista para o canteiro de
obras.
191. Portanto, mantém-se a conclusão de que o levantamento inicial do projetista foi menor do
que o esperado ao deixar de fora áreas afetadas pelo movimento de terras e instalações provisórias à
execução do projeto, além de não representar corretamente todos os elementos de infraestrutura
circundantes ao lote, com indicação de suas cotas, em todos os quatro lados confrontantes.
192. Acerca da ausência do projeto de escavação, o defendente alega, em síntese, que não se
encontrava à disposição do TRF-1 à época da elaboração do contrato com o Escritório de Arquitetura
e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. e, ademais, não havia previsão de projeto de escavação no
referido contrato, motivo pelo qual a ausência de tal projeto não configuraria dano ao erário, não
existindo, em decorrência, qualquer razão para a cobrança do valor de R$ 84.110,00.
193. Para fundamentar tal argumento, apresenta trechos do Contrato 58/2007, celebrado entre
o TRF-1 e o Consórcio Nova Sede do TRF-1, onde constam registros de que o projeto de fundações,
determinação da taxa admissível no terreno, disposição e dimensionamento de estacas, cota de
implantação, metodologia de escavação, interação com os vizinhos, etc., deveriam ser confirmados
pela empresa de Consultoria de Fundações, e, ainda, que as despesas e responsabilidade pela
execução de escavações correriam por conta do contratado.
194. A presente questão foi amplamente colocada em exame, não só nos laudos periciais da
Polícia Federal, mas também neste processo e nos processos apensos relativos ao Fiscobras 2008 e
2009. Julga-se oportuno transcrever a conclusão alcançada no Relatório de Fiscalização n. 108/2009,
quando da análise do achado 3.1 – ‘projeto executivo deficiente ou desatualizado’

242
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(TC 005.568/2009-0, peça 5, p. 8-32), onde destaca-se o subitem que trata das falhas no projeto
executivo dos serviços de escavação:
VII – CONCLUSÃO DO TÓPICO
O projeto usado na licitação continha graves falhas, inadmissíveis até mesmo para um projeto básico,
quanto mais para um projeto executivo. Além disso, esse projeto executivo foi objeto de um outro contrato, e foi
pago como tal.
Nitidamente houve omissão do contratado (Contrato n. 058/2006) com relação ao projeto geotécnico.
Por exemplo, é inaceitável, em um projeto executivo, a existência de especificações prevendo a revisão do
projeto de fundações (item relevante da obra) por alguém alheio ao contrato do projeto. Igualmente
inadmissível é a previsão de escavação de 13 metros de profundidade, em material de 1 a categoria, sem
considerar as inclinações dos taludes. (TC 005.568/2009-0, peça 5, p. 21).
195. Notadamente, o projeto de escavação referenciado na irregularidade apontada diz respeito

à parte integrante dos projetos geotécnicos de terraplenagem/fundações, previstos em contrato.
196. O projeto geotécnico, segundo a ABNT (NBR - 12.722/1992), consiste na orientação
(análise, cálculo e indicação de métodos de execução) dos seguintes serviços: mecânica dos solos e
obras de terra - desmonte e escavação; rebaixamento do lençol de água subterrâneo; aterros;
reaterros; estabilidade de taludes naturais e artificiais; escoramento, arrimo e ancoragens (do
próprio terreno e/ou de terreno vizinho ou logradouro); drenagem superficial e profunda e injeções no
terreno. Fundações: escolha do tipo, cota de assentamento (caso de fundação rasa ou especial);
comprimento dos elementos (caso de fundação profunda ou especial); taxas e cargas admissíveis pelo
terreno para fundação.
197. Consta de plantas de localização das obras de terra, sistemas de rebaixamento de lençol,
drenagem superficial e profunda, arrimos e fundações e injeções; cortes e seções do terreno,
mostrando as camadas do solo interessadas por aquelas obras; detalhes de projeto das diversas
obras de terra, sistemas de rebaixamento de lençol, drenagem superficial e profunda, arrimos,
fundações e injeções; esquemas de orientação da execução do projeto; memória justificativa e
memória de cálculo, a depender do caso.
198. Cumpre esclarecer, ademais, que, nos termos do art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/1993, o
projeto executivo consiste no ‘conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT’.
199. No Manual de Práticas de Projeto da Secretaria de Estado da Administração e do
Patrimônio – SEAP, tem-se redação ainda mais enfática, definindo projeto executivo como o
‘conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento,
contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a
perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato’ (grifos nossos).
200. Assim, conclui-se que a transferência da responsabilidade ao construtor de detalhamento
que deveria, necessariamente, constar do projeto executivo, mostra-se argumento impertinente.
201. Diante de todo o exposto, mantém-se as conclusões alcançadas anteriormente acerca da
ocorrência da irregularidade, afastando-se, todavia, a responsabilidade do Sr. Antônio Roberto de
Sousa, membro da Comissão de Recebimento de Projetos relativos ao Contrato n. 58/2006, no que diz
respeito ao débito verificado em virtude do levantamento topográfico primitivo executado a menor do
que o esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, em razão de terse concluído, no caso concreto, pela ocorrência de circunstancias excludentes de culpabilidade.
CONCLUSÃO
202. A presente instrução teve por objetivo analisar as alegações de defesa apresentadas em
resposta às citações determinadas no item 9.3 do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário (peça 4).
203. Quanto às alegações apresentadas pela empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer
S/C Ltda., concluiu-se pela manutenção da proposta para recomposição do débito decorrente do
Contrato 58/2006, em virtude do levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o
esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste.
204. Da análise empreendida na presente instrução, entendeu-se que a alegação de que o
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cálculo do valor devido por serviços não prestados, ou prestados a menor do que o esperado, teria
que tomar por base critérios previstos no contrato firmado entre as partes, não se mostrava
pertinente.
205. Concluiu-se, por sua vez, que a metodologia empregada nos autos para definição do débito,
ao adotar os custos efetivamente incorridos por posterior contratado, estava aderente à
jurisprudência do TCU, uma vez que os referidos custos restaram comprovados por meio de fontes
previstas na mesma jurisprudência, considerando-se, portanto, alternativas referenciais válidas no
exame.
206. Em relação às alegações apresentadas pelo Sr. José Murilo Cruz Brito, Executor do
Contrato n. 58/2006, primeiramente afastou-se a preliminar suscitada pela parte, de que o Acórdão
724/2014-TCU-Plenário seria nulo devido ao fato de não terem sido observadas as garantias
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
207. Isso porque, conforme farta jurisprudência do Tribunal, salientou-se que a garantia ao
exercício do contraditório e ampla defesa ocorre na fase externa da TCE, com a citação válida do
responsável.
208. Já no mérito, concluiu-se que, considerando os precedentes apresentados pela parte,
contidos na deliberação do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, os argumentos acerca da exclusão de
sua responsabilidade mereciam prosperar, mormente em virtude de sua ocupação funcional e, ainda,
formação profissional. Salientou-se, ademais, que o defendente tinha a atribuição de Executor do
contrato, mas não integrava a Comissão de Recebimento de Projetos.
209. Assim, propôs-se o acolhimento das alegações de defesa do Sr. José Murilo Cruz Brito, na
condição de Executor do Contrato 58/2006, por não restarem presentes, de maneira inequívoca, todos
os requisitos essenciais à culpabilidade, em particular: a exigibilidade de conduta diversa e a
potencial consciência da ilicitude.
210. Por fim, empreendeu-se exame sobre as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio
Roberto de Sousa, membro da Comissão de Recebimento de Projetos relativos ao Contrato n.
58/2006.
211. Em um primeiro momento, entendeu-se que a preliminar apresentada, pela nulidade do
Acórdão 724/2014-TCU-Plenário em virtude da utilização de prova emprestada de processo judicial
inconcluso e por violação ao devido processo legal, não merecia prosperar.
212. Com base em jurisprudência do TCU e, ainda, recorrendo ao julgamento dos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 617.428/SP (4/6/2014) - Superior Tribunal de Justiça, ratificouse que as conclusões de laudo pericial oriundo de processo judicial não podem ser desconsideradas
no âmbito dos processos do TCU e, além disso, a prova emprestada não pode se restringir a processos
em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem
justificativa razoável para tanto.
213. Quanto à alegada violação ao devido processo legal, no que se refere ao prejuízo ao
exercício do contraditório e ampla defesa, registrou-se, novamente, farta jurisprudência do TCU no
sentido de que, nos processos de TCE, a instauração do contraditório, para fins de condenação,
ocorre na fase externa, por meio da regular citação pelo Tribunal, sendo irrelevante a ocorrência ou
não de notificação anterior.
214. Assim, manteve-se a validade do Laudo 519/2010-INC/DITEC/DP, como elemento de prova
a fundamentar as conclusões alcançadas no presente processo.
215. Quanto ao mérito, considerando a extensa análise empreendida pelo Instituto Nacional de
Criminalística – Polícia Federal, em particular as conclusões consubstanciadas no Laudo 519/2010INC/DITEC/DP (peça 26), entendeu-se que as alegações apresentadas não se mostravam pertinentes,
verificando-se, de fato, a ocorrência de levantamento topográfico executado a menor.
216. Sobre o ponto, manteve-se a conclusão de que o levantamento inicial do projetista foi
menor do que o esperado ao deixar de fora áreas afetadas pelo movimento de terras e instalações
provisórias à execução do projeto, além de não representar corretamente todos os elementos de
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infraestrutura circundantes ao lote, com indicação de suas cotas, em todos os quatro lados
confrontantes.
217. Acerca da ausência do projeto de escavação, concluiu-se que a alegação de que tal projeto
não fazia parte do escopo do ajuste não demostrava razoável, por entender-se que o projeto de
escavação referenciado diz respeito à parte integrante dos projetos geotécnicos de
terraplenagem/fundações, previstos em contrato.
218. Ainda, concluiu-se que a transferência da responsabilidade ao construtor de detalhamento
que deveria, necessariamente, constar do projeto executivo, mostrava-se argumento impertinente.
Julgou-se oportuno transcrever definição prevista no Manual de Práticas de Projeto da SEAP, ao
definir projeto executivo como o ‘conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a
realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e
detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto
do contrato’ (grifos nossos).
219. Não obstante, diante das circunstâncias que cercaram o caso, e considerando o vulto dos
trabalhos para aprovação de projeto de um empreendimento da natureza e dimensões do edifício-sede
do TRF-1 e, ainda, da especificidade da irregularidade em questão, entendeu-se não ser razoável
atribuir a responsabilidade pela detecção a um único gestor.
220. Vale dizer, não seria exigível de um ‘administrador médio’, inequivocamente, ter conduta
diversa e, em alguma medida, a consciência potencial da ilicitude.
221. Do exposto, concluiu-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Antônio Roberto de
Sousa em relação ao débito inquinado, em razão da ocorrência, no caso concreto, de excludentes de
culpabilidade.
222. Por fim, verifica-se que, no decorrer do histórico da presente Tomada de Contas Especial
e, ainda, em virtude das análises empreendidas nesta instrução, foram afastadas as responsabilidades
de todos os gestores citados originalmente quanto ao débito.
223. Chega-se, portanto, ao cenário fático da responsabilização de empresa contratada sem,
contudo, haver a imputação solidária de agentes públicos.
224. Não obstante o TCU admite que, em situações excepcionais, de acordo com os princípios
da proporcionalidade, boa-fé dos agentes públicos envolvidos e segurança jurídica, é possível a
condenação em débito de agentes privados isoladamente.
225. Assim foi o entendimento alcançado no Acórdão 8.744/2016-TCU-2a Câmara, o qual
inclusive menciona outros precedentes:
11. O encaminhamento no sentido de o Tribunal imputar o débito diretamente à empresa contratada,
ausente a solidariedade com os gestores públicos, foi por mim trazido à baila, na Sessão Plenária de
5/12/2012, quando o TCU proferiu o Acórdão 3.350/2012-Plenário (TC 012.905/2005-0).
12. O fato foi lembrado pelo Ministro Benjamin Zymler em manifestação oral quando da discussão do
TC 008.719/2003-1 (Sessão Plenária de 11 de novembro de 2015 - relatoria do Ministro Bruno Dantas), verbis:
‘...em razão da jurisprudência firmada pelo Ministro Raimundo Carreiro, quanto à possibilidade de condenar a
empresa isoladamente...’.
13. Assim, a jurisprudência restou pacificada a partir de votos de minha autoria e que vieram a ser
confirmados no Acórdão nº 946/2013 – Plenário no sentido de ser possível o julgamento da empresa e a
imputação do débito diretamente, sem solidariedade.
[...]
17. Esses casos passaram a fazer parte do rol de situações que ensejam o julgamento de contas dos
envolvidos nas irregularidades, com imputação de débito, mesmo sem a responsabilização solidária de agentes
públicos, condição que, anteriormente, justificava o afastamento da jurisdição da Corte de Contas.
226. 18. Nesse passo, o Tribunal seguiu essa linha de entendimento, quando da prolação do Acórdão
nº 946/2013-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler). Destarte, caso empresa privada cause

dano ao erário, é possível ao TCU julgar suas contas irregulares e condená-la em débito, ainda que
não haja solidariedade com agentes públicos
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227. Pelos motivos expostos, na presente instrução propõe-se que sejam julgadas irregulares as
contas da empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., condenando-a, isoladamente,
ao pagamento da quantia especificada.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
228. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‟c’, e § 2º da Lei 8.443/1992 c/c
os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, e § 5º, 210 e 214,
inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas da empresa Arquitetura e
Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. (CNPJ 29.269.586/0001-76), na condição de contratada
(Contrato n. 58/2006), em virtude do levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o
esperado e da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, e condená-la ao
pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e
acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento,
na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR ORIGINAL (R$)
R$ 4.386,48
R$ 84.110,00

DATA DA OCORRÊNCIA
30/11/2006
31/12/2007

Valor atualizado até 15/8/2018: R$ 257.963,72 (com juros)
b) aplicar à empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. (CNPJ
29.269.586/0001-76), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/199 2 c/c o art. 267 do Regimento
Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres
do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido
até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor ;
c) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
da dívida, caso não atendidas as notificações;
d) autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas consecutivas, caso venha a ser
solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, nos termos do art. 26
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU.
e) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, § 2º, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 202, § 4º, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam
julgadas regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Roberto de Sousa (CPF 055.067.781-04),
membro da Comissão de Recebimento de Projetos, relativos ao Contrato n. 58/2006, dando-se-lhe
quitação.
f) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os
arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas do
Sr. José Murilo Cruz Brito (CPF 184.901.071-49), Executor do Contrato n. 58/2006, dando-se-lhe
quitação plena.”

VOTO
Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada por determinação do item 9.2 do
Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, que tratou sobre levantamento de auditoria nas obras de construção
do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília/DF, custeadas com
recursos orçamentários disponibilizados por meio do Programa do Trabalho PT02.122.0569.11RV.0101, realizado no âmbito dos Fiscobras 2008 e 2009.
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2. A origem desta tomada de contas foram os indícios de débito decorrente do Contrato 58/2006,
referente à elaboração do projeto executivo do edifício-sede do TRF-1, que ensejou a citação solidária
da empresa de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. e dos Srs. Antônio Roberto de
Sousa e José Murilo Cruz Brito para apresentação das respectivas alegações de defesa em face de
levantamento topográfico primitivo executado a menor do que o esperado, no valor de R$ 4.386,48, e
da ausência do projeto de escavação previsto no escopo do ajuste, no valor de R$ 84.110,00, a preços
de dezembro de 2007.
3. No tocante ao mérito, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana),
com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, propôs a rejeição das alegações apresentadas pela
empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., com o julgamento de suas contas pela
irregularidade, bem assim o acolhimento da defesa apresentada pelos srs. Antônio Roberto de Sousa e
José Murilo Cruz Brito, por não restarem presentes todos os requisitos essenciais à culpabilidade, em
particular a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude, encaminhamento
com o qual posiciono-me de acordo e cujos fundamentos adoto como razões para decidir, sem prejuízo
das considerações a seguir.
4. Em relação às alegações apresentadas pelo Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar
Niemeyer Ltda., entendo não merecem ser acolhidas, visto que ficou demonstrado que a metodologia
empregada nos autos para o cálculo do valor devido por serviços não prestados, ou prestados a menor
do que o esperado, estava aderente à jurisprudência deste Tribunal.
5.
De fato, o projeto executivo elaborado pela empresa não apresentava projeto de
escavação, o que forçou o órgão público a complementar os estudos a um custo total de R$ 84.110,00,
dividido da seguinte forma, por empresa: Reforsolo – R$ 7.110,00; Edalmo – R$ 72.000,00; e APEC –
R$ 5.000,00 (a preços de dezembro de 2007).
6. Também houve deficiência na realização do levantamento primitivo, cujas quantidades foram
executadas em quantidade inferior ao esperado, restringindo o mapeamento planialtimétrico apenas à
projeção do lote de 240 x 240m e porção à sul deste, não contemplando o mapeamento adequado dos
demais confrontantes. Desse modo, considerando que a área levantada na planta examinada
representou a planialtimetria de apenas 66.000 m², quando dever-se-ia mapear, no mínimo, 83.118,00
m², deixou-se de levantar topograficamente uma área de 17.118,00 m², o que equivale, de acordo com
estimativa da unidade técnica a R$ 4.386,48.
7.
Essas deficiências foram comprovadas pelo Laudo Pericial 519/2010INC/DITEC/DPF (peça 26), no qual houve análise detalhada a respeito das questões objeto desta
tomada de contas especial. Vale lembrar que, de acordo com o enunciado do Acórdão 2.780/2016TCU-2ª Câmara, “as conclusões de laudo pericial oriundo de processo judicial não podem ser
desconsideradas no âmbito dos processos do TCU, não obstante o princípio da independência de
instâncias, tendo em vista o intuito maior da busca da verdade material”.
8. A preliminar suscitada pela empresa no sentido de que a individualização dos custos de cada
etapa impossibilitaria a identificação do valor questionado é frágil, visto que não seria razoável acolher
a tese de que a insuficiência dos serviços prestados não seria motivo para a caracterização de débito
em função de aspectos formais contratuais.
9. Na mesma linha, a argumentação de que a ausência da individualização da responsabilidade
dos devedores solidários impediria o ressarcimento ao erário, ainda que houvesse concordância com o
débito apontado, não merece melhor sorte. A unidade técnica apresenta, no relatório, farta
jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que “a responsabilização solidária decorre do
estabelecido no § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992 (LOTCU) e, conforme disposto no art. 275 do
Código Civil (Lei 10.406/2002), ‘o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais
devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’”.
10. Por sua vez, a responsabilização do Sr. Antônio Roberto de Sousa, apesar do recebimento de
projeto defeituoso, deve ser analisada em relação à dimensão de seu encargo e à reprovabilidade de sua
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conduta. De acordo com o relatório precedente, este responsável seria o único integrante da Comissão
de Recebimento de Projetos apto a identificar as deficiências do projeto em análise, em virtude de sua
formação profissional e, também, pelo período de abrangência de sua atuação, ou seja, recaiu somente
a ele a incumbência de avaliar toda a parte civil do projeto do uma obra de significativo porte, com
mais de 80.000 m2 de área a ser construída.
11. Considerando a complexidade e a dimensão dos trabalhos afetos a projeto de um
empreendimento da natureza e dimensões do edifício-sede do TRF-1, entendo desproporcional atribuir
a responsabilidade pela detecção a um único gestor, em especial pela dimensão do projeto executivo de
escavação em relação a todas as demais peças técnicas do empreendimento. A esse respeito, acena o
art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro que “Na interpretação de normas sobre
gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.
12. Em relação às alegações do último responsável, José Murilo Cruz Brito, que ocupava o cargo
em comissão de Diretor da Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG do TRF/lª Região, cabe a
análise de algumas atenuantes apresentadas em sua defesa.
13. A primeira delas está no fato de o defendente, apesar de ter a atribuição de executor do
contrato, não integrar a Comissão de Recebimento de Projetos. Acrescente-se o volume de trabalho de
sua responsabilidade, na condição de diretor, cujas atribuições gerenciais contemplavam seis seções,
bem assim o recrutamento de experientes profissionais do Banco do Brasil pelo TRF/1ª Região para o
acompanhamento e a execução do contrato.
14. Desse modo, na linha sugerida pela unidade técnica, “não existe inequívoco nexo de
causalidade entre as atribuições de seu cargo e o fato ocorrido, em particular: não caracterizando a
exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude”, razão pela qual, proponho o
acolhimento das alegações de defesa do Sr. José Murilo Cruz Brito, na condição de Executor do
Contrato 58/2006.
15. Por fim, considerando que os agentes públicos tiveram suas alegações acolhidas, sem que a
empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. tenha obtido melhor sorte em suas
justificativas, resta analisar a viabilidade jurídica da responsabilização dessa empresa contratada sem,
contudo, haver a imputação solidária de agentes públicos. A respeito dessa matéria, este Tribunal se
manifestou em algumas oportunidades de que, em situações excepcionais, de acordo com os princípios
da proporcionalidade, boa-fé dos agentes públicos envolvidos e segurança jurídica, é possível a
condenação em débito de agentes privados isoladamente. Destaco o entendimento firmado no Acórdão
321/2019-Plenário, constante da “Jurisprudência Selecionada”:
Compete ao TCU julgar as contas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que causarem dano ao
erário, independentemente da coparticipação de servidor, empregado ou agente público, desde que as ações do
particular contrárias ao interesse público derivem de ato, contrato administrativo ou instrumento congênere
sujeito ao controle externo (arts. 70, parágrafo único, e 71, inciso II, da Constituição Federal c/c os arts. 5º,
inciso II, 16, § 2º, e 19 da Lei 8.443/1992 e o art. 209, § 6º, do Regimento Interno do TCU).

Ante o exposto, VOTO por que este Tribunal adote a minuta de Acórdão que trago à apreciação
deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2276/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 007.455/2014-3.
1.1. Apensos: 005.568/2009-0 e 010.075/2015-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
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3.1. Responsáveis: Antonio Roberto de Sousa (055.067.781-04); Arquitetura Urbanismo Oscar
Niemeyer S/C Ltda. (29.269.586/0001-76); José Murilo Cruz Brito (184.901.071-49).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
8. Representação legal: Allan Morgado Guerra (OAB/RJ 099.091) e Marcela Aragão Sanchez
(OAB/DF 36.956).
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada por determinação do item
9.2 do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário, com vistas a recompor o débito decorrente do Contrato
58/2006, referente à elaboração do projeto executivo do edifício-sede do TRF-1,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pela relatora, em:
9.1. julgar irregulares as contas da empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda
com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‟c”, e § 2º da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19
e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas,
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR
ORIGINAL (R$)
R$ 4.386,48
R$ 84.110,00

DATA
OCORRÊNCIA
30/11/2006
31/12/2007

DA

9.2. aplicar à empresa Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda., a multa prevista no
art. 57 da Lei 8.443/199 2 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos
recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.4. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas consecutivas, caso venha a ser
solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, nos termos do art. 26 da
Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU;
9.5. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Roberto de Sousa, com fundamento
nos arts. 1º, inciso I, 12, § 2º, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I,
202, § 4º, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação;
9.6. julgar regulares as contas do Sr. José Murilo Cruz Brito, com fundamento nos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do
Regimento Interno, dando-lhe quitação plena;
9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2276-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 018.417/2014-0
Natureza: Recurso de Revisão (em Tomada de Contas Especial)
Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Responsável: Julia Dolores Schmied Zapata (691.818.291-91).
Recorrente: Julia Dolores Schmied Zapata (691.818.291-91).
Representação legal: Neyde Mayra Mota Batista (43437/OAB-DF) e outros, representando Julia
Dolores Schmied Zapata.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CNPQ. OMISSÃO NO DEVER DE
PRESTAR CONTAS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DE REVISÃO. CONHECIMENTO.
ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO PROVIMENTO.
CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Transcrevo a seguir, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução lavrada no âmbito da
Secretaria de Recursos (Serur) e cujo encaminhamento teve o aval do corpo diretivo da unidade
técnica (peças 80-81):
“INTRODUÇÃO
Versa a espécie sobre Recurso de Revisão interposto por Julia Dolores Schmied Zapata (peça
70), beneficiária de apoio financeiro do CNPq para execução do Projeto de Apoio à Cooperação ao
Desenvolvimento do Sistema Institucional nos Países integrantes da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP), contra o Acórdão 2427/2015-TCU-2ª Câmara (peça 19), de relatoria do Ministro
André Luís de Carvalho, confirmado em sede de Recurso de Reconsideração por meio do Acórdão
5805/2017-TCU-2ª Câmara (peça 56), de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.
2. O Acórdão 2427/2015-TCU-2ª Câmara, que se refere a processamento e julgamento de
tomada de contas especial originariamente, assim está vazado (peça 19):
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel a Sra. Julia Dolores Schmied Zapata, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992;
9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Julia Dolores Schmied Zapata, com fundamento nos arts. 1º,
inciso I; 16, inciso III, alíneas “a” e “b”; 19 e 23, inciso III, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-la ao
pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU
- RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
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OCORRÊNCIA
R$ 20.000,00
6/6/2011
R$ 60.600,00
19/10/2011
9.3. aplicar à Sra. Julia Dolores Schmied Zapata a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do RITCU), o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o parcelamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do
pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais;
9.5. determinar à Universidade de Brasília que efetue o desconto da dívida nos vencimentos da Sra. Julia
Dolores Schmied Zapata, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443, de 1992, observados os limites
previstos na legislação pertinente, caso não atendidas, no prazo fixado, as respectivas notificações; e
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações.

3. Já o Acórdão 5805/2017-TCU-2ª Câmara (peça 56), que tratou de Recurso de
Reconsideração interposto contra o Acórdão 2427/2015-TCU-2ª Câmara, assim está descrito:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do
Regimento Interno do TCU, em:
9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Julia Dolores Schmied Zapata e, no
mérito, negar-lhe provimento;
9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, com fundamento no
art. 179 do Regimento Interno do TCU, que as próximas notificações sejam realizadas, também, no endereço
constante na qualificação recursal da responsável (peça 29, p.1);
9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.

HISTÓRICO
4. Originalmente, estes autos tratavam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, em face da Sra. Julia Dolores
Schmied Zapata, beneficiária de apoio financeiro do CNPq para execução do Projeto de Apoio à
Cooperação ao Desenvolvimento do Sistema Institucional nos Países integrantes da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa – CPLP, em razão do descumprimento do item I.12.3 do Edital
MCTI/CNPq nº 37/2010 (peça 1, p. 17) e da Resolução Normativa CNPq nº 024/2006, que exigiam a
apresentação da prestação de contas financeira e do relatório técnico final (peça 1, p. 78), ao final da
vigência do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.
5. Como fundamento das razões de decidir, o Relator a quo, nos termos do Voto (peça 20)
condutor do Acórdão 2427/2015-TCU-2ª Câmara (peça 19), assim se manifestou:
3. No âmbito do TCU, a responsável foi citada para que se manifestasse sobre a não comprovação da
boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos para a realização do Projeto de Apoio à Cooperação
ao Desenvolvimento do Sistema Institucional nos integrantes da CPLP, em decorrência da não apresentação ao
CNPq da prestação de contas financeira e relatório técnico final, conforme os termos do ofício lançado à Peça
nº 10.
....................................................................................................................................................
10. Logo, a omissão no dever de prestar contas, com a não comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos transferidos, configura ofensa não só às regras legais, mas também aos princípios basilares da
administração pública, já que, ao final e ao cabo, o gestor deixa de prestar satisfação à sociedade sobre o
efetivo emprego dos recursos postos sob sua responsabilidade.
11. Por tudo isso, anuindo à proposta da SecexDesenvolvimento, que foi endossada pelo Parquet
especial, propugno por que as contas da responsável sejam julgadas irregulares com imputação de débito, além
da aplicação de multa legal fundada no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, em consonância com a jurisprudência
do TCU, por não se tratar, no presente caso, de dano ao erário causado por bolsista estudante, mas por
bolsista pesquisador.
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6. Já em sede do Recurso de Reconsideração interposto por Julia Dolores Schmied Zapata, o
então Relator do feito, assim fundamentou suas razões de decidir, nos termos do Voto (peça 57)
condutor do Acórdão 5805/2017-TCU-2ª Câmara (peça 56):
3. Acolho as conclusões e as análises presentes nos pareceres uniformes da Secretaria de Recursos,
integralmente ratificadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal, as quais incorporo às minhas razões de
decidir.
4. No mérito, verifico que o intempestivo relatório parcial apresentado pela recorrente não foi suficiente
para elidir as irregularidades constadas neste processo e ratificadas por meio dos documentos apresentados
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (peças 49 e 51), os quais
continuaram desfavoráveis à aprovação da prestação de contas, em razão de deficiências técnicas e financeiras
na documentação apresentada pela responsável.
5. De fato, nesta etapa processual, apenas a apresentação de relatório final que cumprisse as exigências
do Edital MCTI/CNPq nº 37/2010 e da Resolução Normativa CNPq nº 024/2006 seria capaz de minorar a
responsabilidade da recorrente, vez que a própria intempestividade na apresentação dos resultados já é
passível de comprometer a utilidade e a oportunidade da pesquisa financiada.
6. Agrega-se a isso a falta de zelo na prestação de contas dos recursos utilizados. Conforme relatório
precedente, a documentação apresentada está dotada de várias inconsistências, apresentando em sua maioria
comprovantes ilegíveis.
7. Com efeito, há jurisprudência pacífica no âmbito desta Corte de Contas no sentido de que, por força
do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 93 do Decreto-lei nº 200/1967, o ônus de
comprovar a regularidade integral na aplicação dos recursos públicos compete ao gestor dos recursos, por
meio de documentação consistente, que demonstre cabalmente os gastos efetuados, bem assim o nexo causal
entre esses e os recursos repassados, o que não ocorreu no presente caso.

7. Irresignada com o decisum proferido pelo Tribunal, Julia Dolores Schmied Zapata interpôs
Recurso de Revisão, com o objetivo de que fossem afastados o julgamento pela irregularidade de suas
contas e a multa que lhe fora aplicada (peça 138).
ADMISSIBILIDADE
8. Reitera-se exame preliminar de admissibilidade realizado no âmbito da Serur (peças 71/72),
ratificado pelo Relator (peça 74), que concluiu pelo conhecimento do recurso interposto por Julia
Dolores Schmied Zapata, sem atribuição de efeito suspensivo, por falta de amparo legal, uma vez
preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie (arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei
8.443/1992).
MÉRITO
9. Delimitação
9.1. Constitui objeto deste recurso verificar se houve a comprovação da regular aplicação dos
recursos recebidos por força de apoio financeiro do CNPq para execução do projeto de apoio à
cooperação ao desenvolvimento do sistema institucional nos países integrantes da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa – CPLP.
10. Depois de mencionar a tempestividade, o cabimento do recurso, a decisão impugnada e os
novos elementos, a recorrente apresentou suas razões recursais nos seguintes itens, que em seguida
passam a ser analisados em conjunto e em confronto com os demais documentos constantes dos autos:
ausência de irregularidade, boa-fé e excludente de culpabilidade, irrazoabilidade da multa aplicada.
11. Da ausência de irregularidade.
11.1 Deve-se consignar inicialmente que o apoio financeiro concedido pelo CNPq vigeu até
1º/3/2013 (peça 1, p. 85), e a prestação de contas deveria ter ocorrido em até 60 (sessenta dias)
contados deste prazo.
11.2. A recorrente mencionou que, mesmo apresentando os comprovantes, o Tribunal “optou
por desconsiderar o trabalho desenvolvido pela recorrente”, motivo por que lhe foi imputado débito
total.
11.3. Acerca da comprovação da apresentação da prestação de contas, assim se manifestou:
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Entretanto, a recorrente entregou relatório técnico final nos termos do Edital MCTI/CNPq n° 37/2010,
bem como apresentou prestação de contas financeira, aqui especificados nos novos documentos, os quais
comprovam a boa e regular aplicação dos recursos transferidos.

11.4. A recorrente argumentou que o encaminhamento da prestação de contas, embora
intempestivamente, ocorreu em razão de “problemas de bagagens” ocorridos em viagens e de
“problemas de saúde que acometeram seu falecido esposo durante referida viagem, os quais inclusive
resultaram no óbito deste”.
11.5. Também registrou as dificuldades em outro país, e os problemas de saúde como
instrumentos complicadores para elaboração do relatório final e na entrega de prestação de contas no
tempo certo.
11.6. Continua a recorrente:
(...) o abalo emocional sofrido pela recorrente ocorreu de modo tão profundo que esta nem sequer
pensou em procurar ajuda profissional ao tomar conhecimento da existência do processo de tomada de contas
especial promovido pelo TCU, tendo se mantido silente mesmo diante de grave procedimento ocorrendo, uma
vez que sua saúde psicológica estava comprometida, e tendo apresentado de modo inexperiente explicar sua
situação delicada.

Análise
11.7. Não se desconhecem as dificuldades de qualquer pessoa ao optar por exercer atividades
no exterior. Entretanto, o próprio desejo de atuar no exterior com bolsa do CNPq já traz intrínseca e
previamente todas as dificuldades habituais por que deve passar no país escolhido. Essas dificuldades
não podem ensejar qualquer acolhimento de argumentos com o fito de afastar-se de obrigações
assumidas, inclusive prestação de contas dos recursos recebidos.
11.8. De igual forma, o óbito de seu esposo não pode ser impeditivo de prestar contas dos
valores recebidos. No máximo, deve causar alguns transtornos em algum momento desse itinerário da
prestação de contas, mas também não pode ser acolhido para afastar as irregularidades verificadas
nos autos.
11.9. Ademais, o óbito de seu esposo já foi devidamente analisado ainda em sede do Recurso de
Reconsideração, conhecido e não provido, ou seja, não é fato novo. Sem desconsiderar os efeitos
psíquicos da perda de um esposo, o óbito ocorreu em 11 de janeiro de 2012 (peça 30, p. 43), ou seja,
mais de um ano antes do término da vigência do multicitado apoio financeiro e quase um ano e meio
antes do prazo final para prestação de contas. Esse fato não socorre a recorrente.
11.10. Acerca do extravio de bagagens, em razão da percuciente fundamentação realizada pela
Auditora na análise dos argumentos formulados em sede do Recurso de Reconsideração desta
recorrente (peça 52), colacionam-se seus arrimos, nos seguintes termos:
5.3 De fato, a escusa da perda de documentação no voo em decorrência do extravio das bagagens e
consequente ação judicial contra as companhias aéreas não caracterizam justificativa razoável para a
recorrente não ter enviado o relatório final. Há de se destacar que tal episódio ocorreu em julho de 2011, ou
seja, quase dois anos antes do prazo estabelecido para o fim do projeto, não havendo ainda nos autos qualquer
comprovação de que tal ocorrência havia sido comunicada ao CNPq à época como fator supostamente
impeditivo do cumprimento das obrigações acordadas. De fato, transcorrido o período de vigência, a
recorrente não enviou o relatório final nem a documentação compatível para comprovar a regularidade das
contas.
5.4 Quanto ao relato de viagem anexado aos autos pela recorrente (peça 31, p. 31-39), este documento
não a socorre, pois não traz informações sobre os trabalhos desenvolvidos, mas somente informações sobre o
extravia das bagagens e os problemas gerados.

11.11. Remanescem injustificadas as irregularidades ensejadoras da condenação em débito e da
multa aplicada.
12. Da boa-fé e excludente de culpabilidade.
12.1. Julia Dolores Schmied Zapata retoma as circunstâncias mencionadas no item anterior, a
fim de amparar as dificuldades por que passou, nos seguintes termos:
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25. Ressalta-se que, à época, toda a estrutura da vida da recorrente desmoronou por completo, motivo
pelo qual as reações seguintes foram impensadas, não se podendo olvidar que referido tipo de abalo pode
ocorrer a qualquer momento com qualquer indivíduo.
26. Dessa maneira, entende-se que a desestrutura ocorrida repentinamente é capaz de desconstituir as
supostas irregularidades apontadas, porquanto permite-se visualizar a boa-fé da recorrente durante suas
ações.
27. Ademais, os documentos aqui apresentados e os já constantes no processo, como comprovantes de
pagamento, atestam a boa e regular aplicação dos recursos transferidos, devendo os valores aplicados serem
descontados da condenação determinada

12.2. A recorrente mencionou que a má-fé não se presume, há de ser comprovada nos autos, fato
que não se observa nem na conduta da recorrente, tampouco nos documentos constantes nos autos.
12.3. Entende a recorrente que “partindo do princípio da dignidade da pessoa humana,
vislumbra-se expressamente a boa-fé no comportamento da recorrente, uma vez que fatos capazes de
abalar a estrutura emocional de um indivíduo são imprevisíveis e impossíveis de serem medidos ou
controlados”.
Análise
12.4. A responsabilidade do gestor público ou da pessoa que receba recursos públicos federais
sob a competência fiscalizadora do TCU é apurada de forma subjetiva. Deve-se verificar se o fato que
lhe fora imputado como irregular subsome-se ou não à norma regente, mas, ainda assim, devendo ser
observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com o objetivo de verificar se as
justificativas eventualmente apresentadas elidem ou não as irregularidades imputadas ao gestor.
12.5. Uma vez identificada essa relação, pode o Tribunal, ao analisar o caso concreto e as
justificativas apresentadas pelo gestor, aplicar as sanções previstas em sua Lei Orgânica. A
imputação de débito, assim como da penalidade de multa, exige apenas a verificação da ocorrência de
culpa, em qualquer uma de suas modalidades, sem a necessidade da existência de dolo ou má-fé para
se determinar o débito ou a multa, conforme o caso.
12.6. O elemento volitivo na conduta do agente público ou pessoa que receba recursos públicos
federais apenado pelo TCU deve ser sopesado no momento da quantificação do valor da multa a ser
aplicada. É neste momento processual que poderá ser levada em consideração pelo Tribunal a
existência de culpa ou dolo do agente público como circunstâncias subjetivas em sua conduta para
definição do valor da multa a ser-lhe aplicada. A boa ou má-fé do gestor não necessariamente
repercute no débito, pois, no caso concreto, o débito e a multa que lhe foram impostos decorrem da
inobservância de mandamento constitucional e legal da obrigação de prestar contas.
12.7. Uma vez não prestadas as contas ou não comprovada a regular aplicação dos valores sob
a responsabilidade, o responsável pode ter suas contas julgadas irregulares, sendo condenado em
débito e com aplicação de multa. Dessa forma, no caso concreto, a existência ou não de má-fé não
afasta sua obrigação constitucional de comprovar a regular aplicação dos valores por ele geridos,
tampouco afasta as irregularidades já apuradas.
13. Da irrazoabilidade da multa aplicada.
13.1. A recorrente retoma os problemas discriminados no item 11 desta instrução com o objetivo
de enfatizar “mudanças abruptas e traumas na vida da recorrente que a atingiram profundamente,
não se podendo medir o grau de sofrimento de nenhum ser humano sem considerar seu particular”.
13.2. Julia Dolores Schmied Zapata atribui sua “punição” a “uma espécie de bis in idem,
considerando que a recorrente sofreu perdas pessoais e danos psicológicos durante período em que
deveria tratar de questões formais a que havia se comprometido antes da fatalidade ocorrida”.
13.3. Continua a recorrente:
39. Distúrbios psicológicos, por si só, são capazes de interferir em toda e qualquer atividade regular e
formal, não podendo o indivíduo acometido por este fato ser culpado pela eventualidade e fatalidade
contemporânea aos requisitos a que deveria atender.
....................................................................................................................................................
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48. O que se busca demonstrar nesta impugnação não é a total ausência de responsabilidade de um
indivíduo que assume responsabilidades, mas sim a existência de fatos humanos capazes de justificar condutas
anormais, que no presente caso nunca tinham sido praticadas durante toda a vida da recorrente, porém por
uma fatalidade foram cometidas e não houve à época ninguém perto da recorrente que a ajudasse nisso, sendo
fato capaz de fazer a diferença na vida de qualquer cidadão que passa por dificuldades, em especial
emocionais.

Análise
13.4. A fixação do quantum da multa aplicada encontra-se na margem discricionária do
Tribunal, entendida esta como aquela praticada dentro do limite máximo do valor de aplicação da
multa com fundamento no art. 57, da Lei 8.443/1992, ou seja, ao considerar, dentre outros, os fatos
apurados, a gravidade, a norma violada, o Tribunal tem competência para fixar o valor da multa
dentro dos limites legais. A multa aplicada com esse fundamento pode alcançar até cem por cento do
valor atualizado da dívida.
13.5. Tão-somente a considerar o valor da correção monetária dos valores discriminados pelo
Acórdão 2427/2015-TCU-2ª Câmara, descrito no item 2 desta instrução, na data da prolação do
decisum (12/5/2015), a dívida chega ao montante de R$ 101.548,78, conforme sistema Débito de
atualização de dívidas apuradas pelo TCU.
13.6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa, de per si, não demonstra
desproporcionalidade em sua fixação, pois encontra-se aproximadamente no patamar de 19,69% do
limite máximo de 100%. Assim, o valor da multa encontra-se dentro dos limites legais e não viola a
dignidade da pessoa humana.
13.7. Restaria configurada uma “espécie de bis in idem”, conforme argumentado pela
recorrente, na hipótese de dupla apenação em um mesmo âmbito e pelo mesmo fato. Não é demais
recordar que, por um mesmo fato, pode haver responsabilização nos âmbitos cível, administrativo e
penal, sem que dessa responsabilização se configure dupla apenação em observância ao princípio da
vedação ao non bis in idem. Não se desconhece que eventual sentença absolutória no âmbito penal em
decorrência de inexistência dos fatos ou negativa de autoria pode repercutir na esfera administrativa,
mas não é essa a hipótese do caso concreto.
13.8. Não há falar em “espécie de bis in idem” em adversidades a que toda pessoa se sujeita.
Ademais, as adversidades argumentadas pela recorrente não afastam sua responsabilidade, tampouco
acenam no sentido de dupla apenação.
13.9. Não resta configurada, portanto, qualquer “irrazoabilidade da multa aplicada”.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
14. Nos termos do regulamento do multicitado apoio financeiro, “ao final da vigência, o
proponente deverá apresentar a prestação de contas financeira e o relatório técnico, em conformidade
com estabelecido no Termo de Concessão e demais normas do CNPq” (item I.12.3, peça 1, p. 17).
Obrigação da qual não pode afastar-se a ora recorrente.
15. Acerca de eventual entrega da prestação de contas por parte da ora recorrente, deve-se
repisar excerto da instrução (peça 5, p. 3), nos seguintes termos:
18. As alegações feitas pela beneficiária sobre o não recebimento das correspondências anteriores à
Notificação 83/2013 não procedem, porque, embora nas correspondências por correio eletrônico, o e-mail
para o qual foram expedidos fosse diferente do constante em sua resposta (schmied@pq.cnpq.br em vez de
schmied@unb.br), nos autos consta o recebimento do ofício Of./CONFIN/COPCO 011603/2013 (...).

15.1. Ademais, o documento constante da peça 70, p. 14, acena no sentido de que foi
encaminhada prestação de contas ao CNPq em 22/5/2016, quando o limite para o encaminhamento de
prestação de contas era 60 (sessenta dias) contados a partir de 1º/3/2013 (peça 1, p. 85), ou seja,
ultrapassado há muito o prazo regulamentar.
15.2. A recorrente juntou prestação de contas composta das informações constantes da peça 70,
p. 14-21. Nessas informações, foram especificados diversos valores que teriam sido custeados com
recursos do multicitado apoio financeiro.
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15.3. Deve-se enfatizar que essa prestação de contas consiste em uma planilha realizada pela
própria recorrente e encontra-se desacompanhada de qualquer documento probatório das despesas
especificadas que acenasse na regular liquidação desses valores.
15.4. A prestação de contas consiste em documento solene, em que se evidencie, dentre outros
requisitos, o indispensável nexo entre receitas e despesas, sob pena de não comprovar a regular
aplicação dos valores envolvidos. Ao se relacionarem despesas sem o indispensável documento
comprobatório de sua execução, remanesce não comprovada a aplicação dos valores envolvidos.
15.5. Não basta relacionar despesas supostamente gastas na aplicação de recursos recebidos do
CNPq como instrumento probatório dessas despesas. Há de haver nexo entre receitas e despesas,
como um dos requisitos para comprovar sua regular aplicação. A inexistência desse nexo implica a
impossibilidade de acolhê-las como aptas a comprovarem a regular aplicação dos valores envolvidos.
15.6. Na mesma esteira, carece de aptidão para comprovar parte das obrigações da ora
recorrente o Relatório do Projeto constante da peça 70, pp. 22-39. A folha de rosto desse Relatório já
indica tratar-se de “Relatório do Projeto / Provisório / em andamento” (peça 70, p. 22), ou seja,
acena no sentido de não ser o definitivo, como exigido pela Resolução Normativa CNPq nº 024/2006
(peça 1, p. 25 – item II.4.1.2).
15.7. Dessa forma, os documentos apresentados, em sede do presente Recurso de Revisão, não
são aptos para comprovar a regular aplicação dos valores recebidos por Julia Dolores Schmied
Zapata, tampouco para demonstrar o adimplemento da obrigação de apresentar o relatório das
atividades desenvolvidas, como um dos requisitos parciais do adimplemento das obrigações por ela
assumidas.
CONCLUSÃO
16. Ante o exposto, conclui-se que todos os argumentos e documentos apresentados por Julia
Dolores Schmied Zapata não são aptos para alterar o Acórdão recorrido, motivo por que se deve
negar provimento ao presente Recurso de Revisão, mantendo-se in totum os termos do Acórdão
recorrido.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
17. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se com
fundamento nos arts. 32, III, 35, da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar a ele provimento;
b) comunicar à recorrente e aos demais interessados a deliberação que vier a ser proferida por
esta Corte, acompanhada do relatório e voto que a subsidiarem.”
2. O representante do Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se de acordo com a
unidade técnica (peça 83), fazendo apenas proposta de acréscimo de correção de inexatidão material
no item 9.4 do Acórdão 2.427/2015-2ª Câmara (peça 19), a fim de que passe a constar expressamente a
previsão de acréscimo de juros de mora sobre o valor do débito recolhido parceladamente. Transcrevo
a seguir o Parecer do MP/TCU:
“Em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público de Contas manifesta-se de
acordo com a proposição oferecida, em pareceres uniformes, pela Secretaria de Recursos, no sentido
de o Tribunal (peças 80 e 81):
a) conhecer do recurso de revisão (peça 70) interposto pela sra. Julia Dolores Schmied Zapata,
pesquisadora beneficiária de apoio financeiro do CNPq, contra o Acórdão 2.427/2015-2ª Câmara
(peça 19);
b) no mérito, negar-lhe provimento;
c) comunicar à recorrente e aos demais interessados a deliberação que vier a ser proferida por
esta Corte.
Em acréscimo, o MP de Contas propõe, com fundamento na Súmula TCU 145, a correção de
inexatidão material no item 9.4 do Acórdão 2.427/2015-2ª Câmara (peça 19), a fim de que passe a
constar expressamente a previsão de acréscimo de juros de mora sobre o valor do débito recolhido
parceladamente.
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A esse respeito, cabe destacar que:
a) de acordo com informação fornecida pela Universidade de Brasília, em setembro de 2015,
instituição de ensino superior empregadora da ora recorrente, “este Decanato de Gestão de Pessoas DGP atualizou os valores da dívida da citada servidora de acordo com o Sistema de Atualização de
Débito disponível no sítio dessa Corte e Contas” (peça 27);
b) consulta efetuada ao Sigepe revelou que, no mês de abril/2019, a ficha financeira da sra.
Julia Dolores aponta reposição ao erário no valor de R$ 1.640,30 (peça 82).”
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso de revisão interposto por Julia Dolores Schmied Zapata, beneficiária de
apoio financeiro do CNPq para execução do Projeto de Apoio à Cooperação ao Desenvolvimento do
Sistema Institucional nos Países integrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),
contra o Acórdão 2.427/2015-TCU-2ª Câmara, que, em sede de tomada de contas especial, julgou
irregulares as contas da recorrente, a condenou ao pagamento de débito, além de lhe aplicar multa.
2. O referido Acórdão foi confirmado em sede de Recurso de Reconsideração por meio do
Acórdão 5.805/2017-TCU-2ª Câmara.
3. Preliminarmente, ratifico o despacho juntado à peça 74 e conheço do presente recurso, por
atender aos requisitos do art. 32 da Lei 8.443/1992.
4. No mérito, anuo às análises e conclusões da unidade instrutiva, com o acréscimo sugerido pelo
representante do Ministério Público junto ao TCU, adotando-as como fundamento de minha decisão.
5. Em síntese, o débito quantificado nesta TCE decorre da não comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos públicos recebidos em decorrência da não apresentação ao CNPq da prestação
de contas financeira e do relatório técnico final. Instada a se manifestar nos autos, permaneceu silente,
tornando-se revel.
6. Já em sede de Recurso de Reconsideração, a recorrente apresentou intempestivo relatório
parcial, que não foi suficiente para elidir as irregularidades constadas no processo e ratificadas pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão de deficiências
técnicas e financeiras na documentação apresentada.
7. No caso em exame, a responsável interpôs Recurso de Revisão, com o objetivo de que fossem
afastados o julgamento pela irregularidade de suas contas e a multa que lhe fora aplicada, alegando:
(a) ausência de irregularidade: a recorrente entregou relatório técnico final, bem como
apresentou prestação de contas financeira, embora de modo intempestivo, “por razões de força maior
que abalaram absolutamente a vida da recorrente”;
(b) boa-fé e excludente de culpabilidade: o atraso na prestação de contas e entrega do relatório
final “nunca foi conduta de intenção da recorrente, a qual acabou cometendo referidas açõess em razão
de abalo extremo em sua vida pessoal e de ordem psicológica”;
(c) irrazoabilidade da multa aplicada: “referida punição trata-se de fato em uma espécie de bis in
idem, considerando que a recorrente sofreu perdas pessoais e danos psicológicos durante o período em
que deveria trata de questões formais a que havia se comprometido [...]”.
8. No entanto, como bem demonstrado na análise da Serur, a recorrente não apresentou
elementos que pudessem elidir a sua responsabilidade nas irregularidades apontadas, uma vez que:
(a) no tocante à suposta ausência de irregularidades, não se desconhecem as dificuldades de
qualquer pessoa ao optar por exercer atividades no exterior. Entretanto, o próprio desejo de atuar no
exterior com bolsa do CNPq já traz intrínseca e previamente todas as dificuldades habituais por que
deve passar no país escolhido. Essas dificuldades não podem ensejar qualquer acolhimento de
argumentos com o fito de afastar-se de obrigações assumidas, inclusive prestação de contas dos
recursos recebidos;
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(b) em relação à boa-fé e excludente de culpabilidade, a boa ou má-fé do gestor não
necessariamente repercute no débito, pois, no caso concreto, o débito e a multa que lhe foram impostos
decorrem da inobservância de mandamento constitucional e legal da obrigação de prestar contas. Uma
vez não prestadas as contas ou não comprovada a regular aplicação dos valores sob a responsabilidade,
o responsável deve ter suas contas julgadas irregulares, sendo condenado em débito e com aplicação de
multa;
(c) no que concerne a suposta irrazoabilidade da multa aplicada, a fixação do quantum da multa
aplicada encontra-se na margem discricionária do Tribunal, entendida esta como aquela praticada
dentro do limite máximo do valor de aplicação da multa com fundamento no art. 57, da Lei
8.443/1992, ou seja, ao considerar, dentre outros, os fatos apurados, a gravidade, a norma violada, o
Tribunal tem competência para fixar o valor da multa dentro dos limites legais. A multa aplicada com
esse fundamento pode alcançar até cem por cento do valor atualizado da dívida. O valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa, de per si, não demonstra desproporcionalidade em sua
fixação, pois encontra-se aproximadamente no patamar de 19,69% do limite máximo de 100%. Assim,
o valor da multa encontra-se dentro dos limites legais e não viola a dignidade da pessoa humana. Não
há tampouco que se falar em “espécie de bis in idem” em adversidades a que toda pessoa se sujeita;
não é demais recordar que, por um mesmo fato, pode haver responsabilização nos âmbitos cível,
administrativo e penal, sem que dessa responsabilização se configure dupla apenação.
9. Cabível, portanto, negar provimento ao presente recurso de revisão, além de corrigir, com
fundamento na Súmula TCU 145, a correção de inexatidão material no item 9.4 do Acórdão
2.427/2015-2ª Câmara (peça 19), a fim de que passe a constar expressamente a previsão de acréscimo
de juros de mora sobre o valor do débito recolhido parceladamente, conforme proposto pelo MP/TCU.
Em face do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto ao Plenário.

ACÓRDÃO Nº 2277/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 018.417/2014-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Responsável: Julia Dolores Schmied Zapata (691.818.291-91)
3.2. Recorrente: Julia Dolores Schmied Zapata (691.818.291-91).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do
Desenvolvimento Econômico (SecexDesen).
8. Representação legal:
8.1. Neyde Mayra Mota Batista (43437/OAB-DF) e outros, representando Julia Dolores Schmied
Zapata.
9. Acórdão:
VISTO, relatado e discutido estes autos de recurso de revisão interposto por Julia Dolores
Schmied Zapata contra o Acórdão 2.427/2015-TCU-2ª Câmara.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento;
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9.2. promover, de ofício, a correção do Acórdão 2.427/2015-2ª Câmara, com fundamento no
Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, visando a que:
onde se lê: “9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas
monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU),
sem prejuízo das demais medidas legais;”,
leia-se: “9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com as parcelas
relativas aos débitos e à multa atualizadas monetariamente, e as parcelas relativas aos débitos também
acrescidas dos juros de mora, até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º,
do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais;”
9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2277-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Plenário
TC 021.206/2018-0 [Apenso: TC 000.663/2019-0]
Natureza: Embargos de Declaração em Representação.
Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
Responsável: Linkcon Ltda. - Epp (05.323.742/0001-71).
Interessado: Linkcon Ltda. - Epp (05.323.742/0001-71).
Representação legal: Marcelo Goncalves da Cruz e outros, representando Fundação Nacional de
Saúde; Albertina de Almeida Noberto (34654/OAB-DF) e outros, representando Basis Tecnologia da
Informação S.A.; Alexandre Henrique Coelho de Melo (20582/OAB-PE) e outros, representando
Linkcon Ltda. - Epp.
SUMÁRIO: SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (PE) 6/2018 DA FUNDAÇÃO
NACIONAL
DE
SAÚDE
(FUNASA).
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA
MODALIDADE DE FÁBRICA DE SOFTWARE (FSW). CONHECIMENTO. ADOÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OITIVA DA
FUNASA. AUDIÊNCIA DA EMPRESA. CONFIRMAÇÃO DA FRAUDE À LICITAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. PREGÃO OBJETO DOS AUTOS REVOGADO.
CAUTELAR REVOGADA. REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA, SEM PREJUÍZO DA CIÊNCIA
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SOBRE FALHA OBSERVADA E EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO E DE RECOMENDAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ALEGADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. - Epp contra o
Acórdão 339/2019-Plenário (TC 021.206/2018-0).
2. Originalmente, o presente processo cuidou de representação formulada pela empresa Basis
Tecnologia da Informação S.A. em face de indícios de irregularidade praticados na condução do
procedimento licitatório afeto a Concorrência Pública Pregão Eletrônico (PE) 6/2018, promovido pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O objeto da licitação é a contratação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, na modalidade de Fábrica de Software
(FSW).
3. Por meio do Despacho de peça 41, referendado pelo Acórdão 2.133/2018-TCU-Plenário (peça
42), determinei, cautelarmente, a suspensão do Pregão Eletrônico (PE) 6/2018, a oitiva da Funasa e a
audiência da empresa Linkcon Ltda. - Epp para que apresentasse razões de justificativa pelas
irregularidades identificadas no processo.
4. Ao apreciar a resposta da Funasa à oitiva e as razões de justificativas apresentadas pela
empresa Linkcon Eireli, o Tribunal, por meio do Acórdão 339/2019-Plenário, assim decidiu:
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação, com proposta de
medida cautelar, formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., dando conta de
supostas irregularidades na condução do procedimento licitatório afeto a Concorrência Pública
Pregão Eletrônico (PE) 6/2018 promovido pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno
do TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014,
conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda do seu
objeto, diante da revogação do Pregão Eletrônico 6/2018;
9.2. revogar a medida cautelar concedida por meio de despacho proferido em 10/9/2018 (peça
41), referendada por meio do Acórdão 2.133/2018-TCU-Plenário (peça 42), com fundamento no § 5°
do art. 276 do Regimento Interno do TCU;
9.3. declarar a inidoneidade da empresa Linkcon Eireli EPP (CPNJ 05.323.742/0001-71) para
participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do
art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de prática fraudulenta comprovada no Pregão Eletrônico
6/2018 promovido pela Funasa;
9.4. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fundamento no art. 7º da
Resolução-TCU 265/2014 e com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência
de outras falhas semelhantes, de que a exigência contida no Anexo VII do edital do Pregão Eletrônico
6/2018 no sentido de que a licitante utilize ferramenta de robotização durante a realização de prova
de conceito em processo de contratação de fábrica de software, constitui-se em exigência excessiva,
dispensável, impertinente e irrelevante à prestação do objeto pretendido, além de constituir despesa à
licitante desnecessária e anterior à própria celebração do contrato, infringindo, assim, o princípio
constitucional da isonomia, o art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, por analogia, a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos
165/2009, 1.227/2009 e 1.229/2008, todos do Plenário, e a Súmula-TCU 272;
9.5. determinar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nos termos do art. 3º da Instrução
Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 c/c art. 17 do Decreto 9.203/2017, que comprove, em sua
próxima prestação de contas, que estão sendo implementados, mantidos, monitorados e revisados os
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controles internos da gestão dos processos licitatórios, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos, a exemplo dos que foram identificados neste processo, (prejuízo à
competitividade do certame em decorrência do descumprimento de legislação e fraude praticada por
licitante);
9.6. recomendar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fundamento no art. 250, inciso
III, do Regimento Interno do TCU, que, em futuros processos de contratação, abstenha-se de incluir
cláusulas prejudiciais ao equilíbrio financeiro das partes envolvidas, a exemplo do subitem 7.7.2.2 do
termo de referência do Pregão Eletrônico 6/2018, em afronta ao disposto no art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal;
9.7. enviar cópia desta deliberação e demais elementos considerados relevantes à Procuradoria
da República do Distrito Federal e Territórios, para que ajuíze ações civis e penais que entender
pertinentes, face à fraude à licitação perpetrada pela empresa Linkcon Eireli EPP (CPNJ
05.323.742/0001-71);
9.8. enviar cópia desta deliberação e demais elementos considerados relevantes à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para que adote as medidas consideradas cabíveis, face aos indícios de
cometimento de fraudes tributária e contábil, além de sonegação fiscal, praticados pela empresa
Linkcon Eireli EPP (CPNJ 05.323.742/0001-71);
9.9. dar ciência desta decisão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e às empresas Basis
Tecnologia da Informação S.A. (CNPJ 11.777.162/0001-57) e Linkcon Eireli EPP (CPNJ
05.323.742/0001-71); e
9.10. arquivar os presentes autos.”
5. Irresignada, a empresa Linkcon Ltda. - Epp acosta os seus embargos à peça 72 e, nele, alega o
cabimento desse recurso e a ocorrência de supostas omissões no Acórdão 339/2019-Plenário,
aduzindo, para tanto, o seguinte:
“2. DO MÉRITO DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DAS OMISSÕES NO
ACÓRDÃO 339/2019 – TCU
O Acórdão em contenda não cotejou da forma devida os argumentos trazidos por esta empresa
quando da interposição de Manifestação ao Relatório Final (Peça 95), a qual trouxe argumentos que
ainda não tinham sido objeto de análise, especialmente em relação à primariedade da empresa, a
omissão na apreciação do pedido de retirada do processo de pauta e a abusividade em relação à
aplicação da pena de inidoneidade, e esta Corte de Contas, no Voto do acórdão 339/2019 (peça 97),
limitou-se a comentar, in verbis:
‘26. Registro que, estando o processo concluso em meu Gabinete, e pautado para a sessão de
20/02/2019, a empresa Linkcon Eireli apresentou documento “Manifestação no Processo de
Representação”, acostado à peça 82, com anexos às peças 73-81 e 83-91, abordando questão já
tratada anteriormente sobre a aplicação da penalidade de declarar a inidoneidade da empresa.
27. Ao final de seu documento, a empresa manifestante pleiteia: (i) o arquivamento da
representação em razão da revogação do certame, sem aplicação de qualquer penalidade à empresa;
e (ii) que, na eventualidade de aplicação de penalidade, tendo em vista a revogação do certame e a
ausência de vantagem para a licitante e de prejuízo à Administração, que qualquer penalidade esteja
restrita ao máximo à suspensão por prazo inferior aos 3 (três) meses aplicados pelo TCU em casos
mais graves, devendo, por ser mais justo, aplicar, no máximo, a pena de advertência. Entretanto,
pelas razões expostas na instrução da unidade técnica especializada, reproduzido no relatório
precedente, e, também, neste voto, entendo que os argumentos lançados no citado documento não
merecem acolhida, pois são insuficientes para afastar as irregularidades que fundamentam a presente
deliberação e, consequentemente, alterar o entendimento que ora trago para apreciação deste
Plenário’.
Pois bem. A decisão embargada se esquiva do argumento oferecido pela Defesa, atestando
apenas que os argumentos lançados não merecem acolhida, pois são insuficientes.
Ora, conforme narrado na Manifestação ao Relatório Final, e tendo em vista que a aplicação

261
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

da pena de inidoneidade teve por fundamento a utilização indevida do direito de preferência de EPP
por esta empresa, resta flagrante a abusividade da penalidade imposta, inclusive porque o próprio
Relatório de Auditoria dispôs que não há registros de que a Linkcon seja reincidente em utilizar o
referido benefício.
Em verdade, esta empresa é primária, jamais tendo sofrido qualquer condenação. Aqui, para a
surpresa da Linkcon, em total discrepância com o conceito jurídico de primariedade, o Relatório
elenca processos em que a Linkcon figura como interessada, sem, contudo, sequer esta empresa ter
tomado conhecimento do teor dos referidos processos.
Apenas em relação ao TC 016.053/2018-4 e o TC 015.930/2018-1, esta empresa foi
recentemente citada para ser ouvida, sem qualquer condenação.
Apresentar uma lista de processos em que, na maior parte deles, nem sequer a empresa foi
citada para apresentar qualquer manifestação, configura-se antecipação de julgamento, e fere
gravemente os princípios do direito penal.
Frisa-se, mais uma vez, que esta empresa é primária, pois não possui qualquer condenação
com trânsito em julgado em seu desfavor.
Comprovando cabalmente a primariedade da empresa, foram anexadas, na oportunidade,
TODAS AS CERTIDÕES – em nome da LINKCON e sua representante legal, a Sra. TÂNIA
MARIA HOGLUND – disponibilizadas pela Controladoria Geral da União, Conselho Nacional de
Justiça e por este Tribunal de Contas da União (peças 83-91).
1. CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União – CGU;
2. CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, MANTIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ;
3. CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CNEP, MANTIDO PELA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU;
4. LISTA DE INABILITADOS E INIDÔNEOS, MANTIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO – TCU.
A certidão negativa do Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos Cadicon, alimentado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal - TCDF, por Tribunais de Contas de 16 (dezesseis) Estados e por Tribunais de Contas de 03
(três) Municípios sofreu descontinuidade e por isso não foi juntada.
Dito isso. Após robusta e farta comprovação da idoneidade, esta empresa trouxe argumentos
acerca da primariedade da empresa, alegando que meritíssimos e ilibados juristas, quando por
ocasião da dosimetria da pena se fundamentam em conceito absolutamente errôneo e totalmente
desamparado dos princípios e preceitos sustentadores do nosso ordenamento jurídico.
A Constituição de 1988 estabeleceu garantias fundamentais decorrentes do Estado
Democrático de Direito. Tais garantias devem ser internalizadas na mentalidade do operador do
Direito e atuam nos processos administrativos sancionadores. Não se pode, pós-Constituição de 1988,
continuar a aplicar de maneira acrítica institutos próprios do direito administrativo sancionador, sem
maior reflexão. Neste ponto, a respeito da necessidade de observância de garantias fundamentais
mínimas na atividade punitiva, preleciona Fábio Medina Osório:
‘A especialização das relações, ainda que conduza a níveis intensos e profundos de restrições
aos direitos, com toda uma normativa concentrada, não elimina a recondução do raciocínio aos
patamares constitucionais e, portanto, ao núcleo garantista fundamental do direito punitivo. Há
garantias mínimas a serem observadas e, por este ângulo, é interessante reconhecer na dogmática
jurídica um papel decisivo de identificação dos conteúdos das normas sancionadoras. O direito
punitivo, e aqui nos referimos tanto ao direito penal quanto ao direito administrativo sancionador,
requer normas fundamentais, básicas, mínimas, para o balizamento das atividades punitivas do
estado. É claro que não se pode estipular desde logo limites máximos ou inflexíveis a essas atividades,
que são muito diversificadas, tanto no tocante aos valores que protegem, finalidades que perseguem,
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quanto no que diz respeito às relações que atingem. (...) É praticamente infinito o leque de relações
submetidas ao império do direito administrativo sancionador. Não obstante, é útil fixar os limites
básicos a essa atividade, com abertura suficiente às legítimas variações e opções legais ou
administrativas no tratamento das especificidades dos problemas em análise’. OSÓRIO, Fábio
Medina. Direito administrativo sancionador. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 211.
Sendo assim, na aplicação de penalidades, além dos princípios que regem a Administração
Pública, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição da República de 1988, e de outros previstos
na lei 8.666/93, alguns princípios fundamentais do Direito Penal devem ser observados, tais como a
primariedade, legalidade, anterioridade, proporcionalidade, razoabilidade, etc.
Sendo esta empresa primária, e não tendo a conduta praticada ensejado qualquer prejuízo à
Administração, nem tendo a empresa auferido qualquer benefício, diante de todo o exposto, pugnou-se
pela aplicação da pena de advertência, e, se assim não entendesse, o que se admitiria apenas por
apego ao debate, que a fixasse em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração em no máximo 3 (três) meses, conforme decisões recentes desta
relatoria e demais integrantes desta corte.
A todos esses argumentos esta Corte se omitiu.
Na verdade, Excelência, para que a tese proposta pela Defesa fosse desconsiderada - como
ocorreu - necessário seria a análise dos argumentos trazidos pela empresa, em uma fundamentação
mínima capaz de contra argumentar as alegações oferecidas pela empresa, e não a mera citação de
que os argumentos são insuficientes.
Como é cediço, faz-se necessária, por força constitucional, a devida contraposição aos
elementos de defesa oferecidos, sob pena de se estar cerceando esse direito da parte.
Assim, como se pode observar, Vossa Excelência não adentrou realmente ao mérito da matéria,
com o fito de cotejar e resolver a questão, o que, além de uma OMISSÃO - ensejadora deste recurso é compreendido também, dentro desse contexto, como uma ausência de fundamentação.
Destarte, OMITIU-SE este eminente Julgador de atender à formalidade constitucional de
fundamentar, no bojo daquela decisão, o seu posicionamento, em visível violação ao PRINCÍPIO DA
MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS (art. 93, inciso X, CF/88). É certo que este
eminente Relator não estava obrigado a acatar as razões oferecidas. Entretanto, era imprescindível,
sob pena de comprometer o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5°, LV, CF/88) - podendo, com isso,
provocar a nulidade do feito - que apreciasse e contrapusesse formalmente todos os elementos
defensivos, tornando visíveis os motivos da sua decisão.
Esse panorama remonta a frontal lesão ao conhecido PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS, preconizado no art. 93, inciso X, da Constituição Federal de 1988,
o qual preceitua, com status maior, o dever de todos os julgadores de motivarem as suas decisões,
inclusive no âmbito administrativo dos tribunais, conforme o disposto adiante, ipsis Iitteris:
‘Art. 93. CF. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o
Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios:
(omissis)
X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as
disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;’ (grifo nosso).
Amparado por esses excertos, cumpre aduzir que de nada adianta este colendo Tribunal de
Contas facultar às partes a sua manifestação nos processos, se as defesas oferecidas, por vezes, são
sumariamente ignoradas, gerando uma mera aparência de obediência aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, arremata-se que, caso não seja sanada a OMISSÃO aduzida neste azo, diante da
narrada circunstância afrontosa ao princípio constitucional ora enfatizado (art. 5°, X, CF/88),
passível se fará a decisão vergastada a questionamento no âmbito judicial.
Entretanto, não prospera este argumento, já que a advertência está prevista no art. 87, I da lei
n° 8.666/93, que, conforme entendimento majoritário, também se aplica à lei 10.520/02 e configura
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gradação natural face a gravidade da conduta praticada.
DA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DO ACÓRDÃO 339/2019 –
DECORRENTE DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO
DE PAUTA
Conforme pode se analisar dos autos, observa-se uma segunda omissão.
Em 18 de fevereiro de 2019, peças 82 e 92, este subscritor pugnou pela retirada do processo de
pauta, informando seu interesse em distribuir os memoriais (Manifestação ao Relatório Final)
pessoalmente com os Ministros desta Corte de Contas, bem como de despachar o processo com o
Ministro Relator, bem como sustentação oral.
Na mesma petição este subscritor cuidou de justificar o pedido, juntando os bilhetes aéreos que
comprovavam naquele momento restar impossibilitado de comparecer a esta Egrégia Corte de Contas
para distribuir memorias, despachar com o relator e ainda estar presente à sessão de julgamento para
realização de sustentação oral.
Houve omissão ao pleito, não há registro do despacho desta petição, impedindo-o de exercer
em plenitude o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal.
Deve-se observar o julgado abaixo, que, mutatio mutandis, aplica-se ao caso em análise, já
que, muito embora conste o nome do advogado na ata da sessão, através da juntada das passagens
aéreas, resta comprovado que este restaria impossibilitado de comparecer à referida sessão para
apresentar memoriais pessoalmente e requerer sustentação oral. Veja-se:
Acórdão 808/2019-TCU-Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro
Raimundo Carreiro).
Processo nº TC 011.815/2015-9.
Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão.
Advogado. Identificação. Omissão. Vício insanável. Nulidade absoluta.
A omissão do nome de advogado legalmente constituído na pauta da sessão de julgamento
caracteriza prejuízo ao direito do responsável de requerer sustentação oral e de apresentar
memoriais previamente à sessão, levando à nulidade absoluta da decisão, pois se trata de vício
insanável, que prejudica o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso
LV, da Constituição Federal.
Desta feita, pugna pelo reconhecimento da omissão, e, por consequência, a nulidade do
julgamento por cerceamento do direito de defesa.
3. DOS EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
A priori, os Embargos de Declaração se prestam apenas a aclarar o feito nos pontos em que é
detectada a omissão, a contradição e a obscuridade constante dos atos decisórios. Não obstante,
mencionado recurso possui, excepcionalmente, a capacidade de promover a alteração material do
decisório, quando da sua correção, ao que a doutrina denomina de EFEITOS INFRINGENTES OU
MODIFICATIVOS.
Isso ocorre especialmente quando o saneamento dos vícios está intimamente relacionado com a
revisão da questão omissa, contraditória ou obscura, acarretando, por via transversa, a modificação
dos fundamentos adotados. Nesse sentido, manifestam-se os nossos Tribunais Superiores:
Embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem
como mero veículo de prequestionamento, e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato
omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como
consequência, modificação do julgamento. (STJ-1ª Turma, REsp828043/ ES,reI. Ministro José
Delgado, j. 05.09.2006).
Conforme demonstrado alhures, uma vez suprida a omissão constante do Acórdão em comento,
necessário será o estudo do caso diante do novo cenário acerca de eventual aplicação de penalidade à
empresa Linkcon, tornando-se imperioso reconhecer que as conclusões tiradas anteriormente devem
ser modificadas.
Ademais, é evidente a existência de uma gradação entre as penalidades previstas na lei de
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Licitações, que partem da mais leve – advertência – até a mais grave – declaração de inidoneidade.
4. DA NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA
É imprescindível destacar, primeiramente, que é um dever desta colenda Corte de Contas como
Órgão Público fiscalizador, revisar e modificar todos os seus atos praticados de maneira irregular e
indevida, como determina o PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA AUTOTUTELA pois, enquanto
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, ao tomar conhecimento do arrazoado ora apresentado pode sanear
as pechas porventura remanescentes no universo das contas a teor da Súmula n° 473 do colendo
Supremo Tribunal Federal. in verbis:
‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.’
Outrossim, repise-se que a mencionada omissão atenta contra os Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5°, LV, CF/SS), os quais são garantias basilares protegidas
pelo Estado Democrático de Direito e matérias de ordem pública que, caso sejam violados, ensejam a
nulidade absoluta de qualquer procedimento, seja judicial ou administrativo.
Não obstante, deve ser anulada a decisão em referência já que houve vício insanável em seu
julgamento, haja vista que o subscritor restou impossibilitado de comparecer à sessão para
apresentar memoriais pessoalmente e requerer sustentação oral, conforme direito assegurado pela
Magna Carta Federal.
Requer-se, portanto, na presente oportunidade, que este nobre Julgador, com fulcro no
mencionado Princípio da Autotutela, transmude o resultado do presente processo. Nada obsta
também que a nobre Procuradoria de Contas, no uso das suas atribuições constitucionais relativas à
função de custos legis, aprecie as razões aqui expostas e, em caso de não corrigida, ou declarada de
ofício pelos nobres Julgadores a nulidade da decisão em testilha, digne-se aquele nobre Parquet de
argui-la por sua iniciativa, através de Incidente de Nulidade Absoluta.
Ainda, por ser essa questão de natureza constitucional, as mesmas são passíveis de serem
submetida ao crivo do Poder Judiciário, conforme admite o art. 5°, inciso XXXV, CF/88.
5. DO PEDIDO.
Diante das razões expostas, requer se digne Vossa Excelência, de CONHECER o presente
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de modo a apreciar e se manifestar acerca da questão
OMISSA evidenciada quanto ao venerando Acórdão n° 339/2019 - TCU, reformando, assim, através
do respectivo PROVIMENTO, o resultado dantes atribuído ao feito.
Assim, com o conhecimento e provimento dos presentes Embargos, IMPRIMA-SE-LHES
EFEITOS INFRINGENTES, anulando a decisão em referência, ou, se assim não entender,
modificando a decisão em tablado com o fito de ajustar o resultado já proferido neste autos ao que
de fato for justo.
Com tais medidas, satisfar-se-ão as questões controversas e afrontosas aos Princípios basilares
do Estado Democrático de Direito.
Termos em que requer e espera integral deferimento.” (grifos no original).
É o relatório.

VOTO
Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda.
- Epp contra o Acórdão 339/2019-TCU-Plenário, por meio do qual esta Corte apreciou representação,
com proposta de medida cautelar, formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A.,
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dando conta de supostas irregularidades na condução do procedimento licitatório afeto a Concorrência
Pública Pregão Eletrônico (PE) 6/2018, promovido pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), cujo
objeto consistiu em contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de
informação, na modalidade de Fábrica de Software (FSW), disposto em um item e apresentando
quantitativo total de 12.273 pontos função (PF), com valor unitário estimado em R$ 710,10 e valor
total da contratação estimado em R$ 8.715.057,30 (peça 3, p. 165).
2. Por meio de tal acórdão, o Tribunal decidiu: (i) conhecer da Representação, para, no mérito,
considerá-la prejudicada, por perda do seu objeto, diante da revogação do Pregão Eletrônico 6/2018;
(ii) revogar a medida cautelar concedida por meio de despacho de peça 41; (iii) declarar a inidoneidade
da empresa Linkcon Eireli EPP para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo
prazo de 3 (três) anos, em virtude de prática fraudulenta comprovada no Pregão Eletrônico (PE)
6/2018; (iv) determinar, recomendar e cientificar a Funasa sobre falhas constatadas nestes autos; (v)
enviar cópia do acórdão e demais elementos considerados relevantes à Procuradoria da República do
Distrito Federal e Territórios e à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que essas instituições
adotem medidas consideradas cabíveis, em face das irregularidades constatadas neste processo; e (vi)
arquivar os autos.
3. Irresignado com essa deliberação, a empresa Linkcon Eireli EPP ingressou com embargos de
declaração sob o argumento de que houve as seguintes omissões no julgamento levado a efeito pelo
Tribunal: (a) não cotejou da forma devida argumentos que ainda não tinham sido objeto de análise,
especialmente em relação à primariedade da empresa, em visível violação ao princípio da Motivação
das Decisões Administrativas, e à abusividade em relação à aplicação da pena de inidoneidade; e (b)
não apreciou o pedido de retirada do processo de pauta.
4. Inicialmente, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 1992, razão pela qual entendo
que devam ser conhecidos.
5. No que respeita às preliminares de mérito, bem assim ao caráter pedagógico que deve ser
conferido às deliberações deste Tribunal de Contas, registro que os embargos de declaração são, em
regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada, além da obscuridade e contradição,
a omissão. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria é o de que tais
espécies de falhas são aquelas decorrentes do próprio julgado e que prejudicam a sua perfeita
compreensão, e não aquelas que bem entenda o embargante, muito menos como meio transverso
visando impugnar os fundamentos da decisão atacada.
6. No mesmo sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios, da qual reproduzo excerto do voto
condutor da seguinte deliberação do egrégio STJ, a rememorar que os declaratórios:
“(...) objetivam expungir da decisão embargada, o vício da omissão, entendida como aquela advinda do
próprio julgado e prejudicial à compreensão de causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais
como meio transverso a impugnar os fundamentos da decisão recorrida.” (STJ, EDcl REsp 351490, DJ
23/09/2002).

7. Essa compreensão é também do egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), consoante se extrai
do seguinte julgado daquela Corte Maior:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de
embargos de declaração.
2. A pretensão de rediscutir a matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos
embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.
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3. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via
estreita dos embargos declaratórios.
4. Embargos declaratórios desprovidos.
(Emb. Decl. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 121.103 Distrito Federal. Rel.: Min. LUIZ FUX.
Julg. 31/5/2016 – destaquei).

8. Complementando, resta assente nesta Corte de Contas que não há omissão apta ao
acolhimento de embargos de declaração quando a matéria é enfrentada na instrução da unidade técnica
que consta do relatório e integra as razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na
hipótese de haver aspectos divergentes entre o encaminhamento por ela proposto e o que foi
compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto de considerações específicas. Nessa linha
os Acórdãos 463/2007, 1.861/2009, 3.111/2014, 302/2015, 2.309/2015, e 294/2016, do Plenário;
1.576/2007, 663/2008, 5.589/2009, 3.339/2013, e 131/2015, da 1ª Câmara; e 268/2007, 133/2008 e
8.345/2016, da 2ª Câmara.
9. Adotadas essas premissas, passo ao exame do mérito dos presentes embargos, anotando, desde
já, que inexiste o vício de omissão suscitado pelo recorrente no Acórdão 339/2019-TCU-Plenário.
10. Conforme se observa da leitura das razões recursais, constantes do relatório precedente, as
omissões suscitadas pelo embargante carregam, em verdade, argumentação de mérito direcionada
nitidamente à reforma do julgado. Em outras palavras, vale-se o reclamante, de maneira irrestrita, de
argumentos com a finalidade de provocar novo debate meritório sobre os fundamentos de sua
condenação, mediante arguição de vícios que, no seu entendimento, não foram enfrentados pelo
acórdão embargado.
11. Em seu primeiro questionamento, afeto à suposta omissão, o embargante argumenta que a
decisão embargada não cotejou de forma devida os argumentos trazidos pela empresa quando da
interposição de Manifestação ao Relatório Final (peça 95), a qual trouxe, no entendimento do ora
recorrente, argumentos que ainda não tinham sido objeto de análise, especialmente em relação à
primariedade da empresa, em visível violação ao princípio da Motivação das Decisões
Administrativas, e a abusividade em relação à aplicação da pena de inidoneidade.
12. Não merece ser acolhido esse questionamento. A decisão do Tribunal ora embargada foi
devidamente fundamentada com os elementos que constam dos autos, considerados necessários e
suficientes para dar-lhe o devido supedâneo técnico e legal. Registro que, ao contrário do alegado pela
Linkcon Ltda. – Epp, a primariedade dessa empresa e a abusividade em relação à aplicação da pena de
inidoneidade já tinham sido objeto de análise nestes autos, pois tais questões constaram das razões de
justificativas apresentadas pela própria empresa em resposta a audiência determinada pelo Despacho
de 10/9/2018 e, por conseguinte, foram devidamente examinadas pelo Tribunal.
13. Nesse sentido, pertinente a transcrição de trechos do relatório e do voto que fundamentam o
acórdão embargado que explicitam a motivação da decisão tomada e, também, os dois pontos acima
citados.
13.1. Relatório que fundamentou o Acórdão 339/2019-TCU-Plenário:
“13. Na análise desta Secretaria, também foi constatado que a empresa vencedora do PE 6/2018,
Linkcon Eireli, embora tenha ganhado a licitação fazendo uso de benefício concedido às empresas de pequeno
porte (EPP) conferido pela LC 123/2006, auferiu receita operacional bruta incompatível com seu
enquadramento como EPP nos anos de 2014 a 2017, tendo recebido, no mínimo, R$ 76.000.000,00 entre 2009 e
2018. Por essa razão, esta unidade técnica identificou indício de fraude à licitação pela participação da
Linkcon como EPP sem os pressupostos necessários para seu enquadramento nessa categoria de empresas
devido ao seu faturamento superior ao máximo legalmente aceito (peça 38, p. 16-18, parágrafos 88-99).
14. Face às suas conclusões e considerando que as informações presentes nos autos não eram
suficientes para a análise do mérito desta representação, a Sefti propôs: (...)
14.3. audiência da empresa Linkcon para apresentar razões de justificativa quanto à sua participação
no PE 6/2018 como EPP sem os pressupostos necessários ao seu enquadramento nessa categoria de empresa
(peça 38, p. 20, parágrafo 108.2); e (...)
16. A Funasa foi comunicada da adoção da medida cautelar e da nova oitiva por meio do Ofício
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556/2018-TCU/Sefti (peça 45), de 14/9/2018, cuja ciência deu-se no mesmo dia (peças 47-48), enquanto a
empresa Linkcon foi chamada em audiência por meio do Ofício 577/2018-TCU/Sefti (peça 46), de mesma
data, onde foi alertada que a rejeição de suas razões de justificativa poderia ensejar a declaração de
inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992. A ciência da empresa Linkcon deu-se em 1/10/2018 (peça
59). (...)
2. Audiência da empresa Linkcon Eireli (...)
Manifestação da empresa Linkcon
44. Em relação à ausência de prejuízo ao certame, em síntese, a empresa Linkcon alegou que: (...)
44.11. uma vez que não há dolo e tampouco má-fé, a aplicação da penalidade de declaração de
inidoneidade mostra-se exagerada e desproporcional, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF-4), motivo pelo qual deve ser aplicada, no máximo, pena de advertência (peça 54, p. 7); (...)
44.14. o posicionamento do TCU em relação às irregularidades é no sentido de que se deve aplicar o
princípio da insignificância à dosimetria das penas aplicadas às empresas, assim, uma vez revogado o
certame e não havendo vantagem para a licitante ou prejuízo ao erário, é impossível a aplicação de qualquer
penalidade à empresa Linkcon (peça 54, p. 9).
Análise
45. Inicialmente, é oportuno lembrar que, segundo levantamento desta unidade técnica, desde 2011 a
empresa Linkcon aufere receitas, somente no âmbito da Administração Pública, superiores ao limite
estabelecido na Lei Complementar 123/2006, atualmente definido como inferior a R$ 4.800.000,00, segundo
seu art. 3º, inciso II (peça 38, p. 21).
46. A título exemplificativo, no ano de 2017, foi verificada a emissão de ordens bancárias em favor da
empresa Linkcon no valor total de R$ 23.502.578,00 (peça 38, p. 21). A despeito desse fato, sua
Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) relativa a esse mesmo ano registrou Receita Operacional
Bruta de R$ 3.540.427,00 (peça 30, p. 5). Saliente-se que a referida DRE foi um dos documentos encaminhados
à Funasa após a empresa ser classificada provisoriamente em primeiro lugar no PE 6/2018 (peça 38, p. 17,
parágrafo 92).
47. Segundo publicação do Conselho Federal de Contabilidade, o regime de apuração das receitas para
as EPPs é o regime de competência, significando que as receitas devem ser contabilizadas de acordo com os
respectivos fatos geradores, independentemente do recebimento efetivo.
48. Por esse motivo, não assiste razão à empresa Linkcon ao afirmar que muitas ordens de pagamento
referidas no relatório técnico deste Tribunal demoram a ser efetivamente recebidas das diversas fontes
pagadoras, o que justificaria a sua não contabilização. Mais ainda, o relatório do TCU apontou ordens de
serviço recebidas, o que por si só já basta para indicar que o dinheiro efetivamente foi recebido pela empresa,
sendo mais um motivo para ser descaracterizado o argumento.
49. Tendo esses dados como base, há indícios de que a citada DRE contenha fraude contábil por não
contabilizar todas as receitas oriundas do Poder Público, as quais constam do Anexo A da instrução pretérita
(peça 38, p. 21). Note-se que, em 2017, também segundo a LC 123/2006, o limite para que as empresas fossem
enquadradas como EPP era Receita Operacional Bruta de R$ 3.600.000,00, valor bastante próximo ao
declarado pela empresa em sua DRE daquele ano (R$ 3.540.427,00, peça 30, p. 5).
50. Também não encontram respaldos na razoabilidade os argumentos de que possui um contador
externo e que teria dificuldades de lidar com morosidade de recebimentos. Isso porque, em valores
aproximados, a empresa Linkcon recebeu entre 2011 e 2018, apenas de órgãos públicos que foram possíveis
identificar, a quantia aproximada de R$ 73,6 milhões, média anual de R$ 9,2 milhões, ao passo que o limite
de faturamento máximo para EPP até 2017 era de R$ 3,6 milhões. Ou seja, a empresa recebeu anualmente,
em média, desde 2011, no mínimo, 2,5 vezes mais que o limite estabelecido na lei e alegou não proceder com
a devida alteração do seu enquadramento na qualidade de EPP tempestivamente.
51. Além disso, uma vez que a empresa Linkcon era optante do Simples Nacional desde 1º/1/2010 (peça
61), o qual consiste de um regime tributário diferenciado e favorecido também previsto na LC 123/2006,
fazendo incidir alíquotas menores para impostos e contribuições das EPPs, encontra-se indício de que a
licitante tenha perpetrado crime tributário, ao menos, ao longo dos anos 2012 a 2018.
52. Quanto à solicitação da empresa Linkcon para desenquadramento da sua condição de EPP junto à
Jucepe, constatou-se que a sessão de abertura das propostas do PE 6/2018 e a consequente fase de lances
ocorreram em 28/6/2018, data em que a empresa Linkcon foi classificada provisoriamente em primeiro lugar,
ao passo que a solicitação somente ocorreu no dia 8/7/2018, com deferimento em 3/8/2018.
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53. Nesse ínterim, em 4/7/2018, a empresa Basis enviou mensagem eletrônica à Funasa para alertá-la
quanto à impossibilidade de a empresa Linkcon se socorrer do direito de preferência previsto na LC 123/2006
em virtude do seu faturamento ser superior ao nela estabelecido (peça 62, p. 2). Isto é, possivelmente o pedido
de desenquadramento da empresa Linkcon foi motivado pelo questionamento da representante, conforme
explicação da Pregoeira em mensagem eletrônica enviada ao Auditor que subscreve esta instrução (peça 64, p.
1). Vale registrar que a Funasa diligenciou a empresa Linkcon, após o alerta recebido, para sanar dúvidas
acerca do atendimento aos critérios de habilitação (peça 26).
54. Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade das justificativas ora apresentadas pela empresa
Linkcon, que, após sete anos auferindo receita superior à definida na multirreferenciada lei complementar e
usufruindo de seus benefícios fiscais e tributários, alegou equívoco de sua empresa de contabilidade para a
demora do desenquadramento da condição de EPP.
55. Convém também ressaltar que:
55.1. para participar do PE 6/2018 na condição de EPP, a empresa Linkon apresentou, juntamente
com sua proposta inicial, declaração datada de 26/6/2018, informando que, sob as penas da lei, não
ultrapassou o limite de faturamento e cumpria os requisitos estabelecidos no art. 3º da LC 123/2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da mesma lei (peça 37);
55.2. a empresa Linkcon, quando questionada pela Pregoeira, por meio um de seus funcionários, utilizou
a prerrogativa do direito de preferência previsto na multicitada lei complementar (peça 26) agindo, dessa
forma, conscientemente para sagrar-se vencedora do certame.
56. Em face desses fatos, no presente caso, não se pode entender pela existência de boa-fé e ausência de
dolo da empresa Linkcon para obter proveitos indevidos mediante ação equivocada da Pregoeira, haja vista
que o seu faturamento é superior ao estipulado pela lei complementar, no mínimo desde 2011.
57. Dessa forma, uma vez que a receita operacional bruta da licitante não era mais compatível com
seu enquadramento como EPP para usufruir do benefício dado pela LC 123/2006, sua atitude consciente de
fazer uso de informação ou documentação desatualizada, caracteriza fraude à licitação.
58. Por essa razão, a empresa Linkcon incorre na pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, que
consiste na declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração
Pública Federal.
59. Em 29/8/2018, a Procuradora Federal Adelâine Feijó Macedo, que atua na Procuradoria Federal
Junto à Funasa em Brasília, teve esse mesmo entendimento, porém atentando para infração a outro dispositivo
legal (peça 63, p. 3):
‘9. A legislação em comento prevê um sistema baseado na autodeclaração da interessada, no qual a
própria empresa declara a sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte perante os órgãos
públicos. Tratando-se de ato meramente declaratório, a empresa tem o dever de agir de boa-fé em relação à
atualização e manutenção das condições legalmente estabelecidas para fazer jus ao tratamento favorecido da
LC nº 123/2006. Inclusive, a omissão por parte da sociedade empresária em informar que não mais se
enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pode caracterizar o crime de fraude à
licitação, previsto no art. 90[2]da Lei nº 8.666/93.
10. Pois bem. Voltando os olhos para o caso concreto, consta a informação de que a empresa vencedora
do Pregão Eletrônico nº 06/2018, munida de declaração (documento SEI- 0572599) de conteúdo falso sobre
a sua condição jurídica, afirmou ostentar a qualificação de empresa de pequeno porte, quando já não
apresentava tal qualificação em virtude do faturamento ultrapassar os limites legalmente previstos pela LC nº
123/2006, no intuito de obter as vantagens do regime jurídico favorecido do Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte (documento SEI nº 0572609). (...)
14. De outra banda, tudo nos leva a crer que a empresa LinkCon, ao declarar falso enquadramento, na
condição de pequeno porte, no intuito de usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006,
incorreu em fraude à licitação, nos termos do art. 90 da Lei nº 8.666/93. Considerando, assim, a gravidade da
conduta ora descrita, a Administração tem o dever-poder de instaurar o respectivo processo administrativo
sancionador em desfavor da licitante. (grifou-se)’.
60. Nessa esteira, a aplicação da penalidade prevista na Lei Orgânica do TCU não é a única a qual está
sujeita a empresa Linkcon.
61. A Lei 8.666/1993 também prevê sanções na esfera penal a serem aplicadas em casos de
comprovadas fraudes praticadas contra licitações públicas. No caso concreto, aplica-se o seu art. 90, o qual
prevê pena de detenção e multa para aqueles que frustrem ou fraudem, mediante ajuste, combinação ou
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qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Conclusão
62. A empresa Linkcon utilizou benefício de EPP previsto na Lei Complementar 123/2006 para vencer o
PE 6/2018, mesmo não reunindo os requisitos necessários para manter-se classificada como empresa desse
porte pelo menos desde 2012. Ao utilizar-se desse benefício sem possuir as condições necessárias, incorreu em
fraude à licitação, afrontando o art. 90 da Lei 8.666/1993 e, por consequência, sujeitando-se à pena nele
prevista, bem como à pena de declaração de inidoneidade definida no art. 46 da Lei Orgânica deste Tribunal.
63. Além disso, o enquadramento impróprio da empresa Linkcon como EPP e sua respectiva opção pelo
Simples Nacional desde 1º/1/2010, bem como a DRE relativa ao ano fiscal de 2017 não contabilizar todas as
receitas oriundas da Administração Pública caracterizam indícios de cometimento de fraudes tributária e
contábil, além de sonegação fiscal, uma vez que possivelmente ela obteve benefícios tributários indevidos para
o seu real porte.
64. Mediante essas razões, será proposta a declaração de inidoneidade da empresa Linkcon para que
seja impedida de participar de licitação na Administração Pública Federal, conforme estabelece a Lei
8.443/1992, assim como o envio de cópia desta instrução, da deliberação que vier a ser proferida e demais
elementos considerados relevantes, à Procuradoria da República do Distrito Federal e Territórios, para que
ajuíze ações civis e penais que entender pertinentes, e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que
adote as medidas cabíveis, devido aos indícios de fraudes tributária e contábil, além de sonegação fiscal.
Proposta de encaminhamento
65. Diante do exposto, será proposto:
65.1. com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Linkcon Eireli EPP,
CPNJ 05.323.742/0001-71, para participar de licitação na Administração Pública Federal;
65.2. enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida e demais elementos considerados relevantes, à
Procuradoria da República do Distrito Federal e Territórios, para que ajuíze ações civis e penais que entender
pertinentes, face à fraude à licitação perpetrada pela empresa Linkcon Eireli EPP (CPNJ 05.323.742/000171); e
65.3. enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida e demais elementos considerados relevantes, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil para que adote as medidas consideradas cabíveis, face aos indícios de
cometimento de fraudes tributária e contábil, além de sonegação fiscal, pela empresa Linkcon Eireli EPP
(CPNJ 05.323.742/0001-71).
2.3. Na eventualidade de aplicação de penalidade – dosimetria – precedentes
Manifestação da empresa Linkcon
66. Acerca da eventual aplicação de penalidade, em síntese, a empresa Linkcon alegou que:
66.1. há de se atentar para a dosimetria da pena aplicando-se, no máximo advertência, devido aos
atenuantes: i) a empresa é primária; ii) (...);
66.2. se for aplicada pena de inidoneidade, que sirva de baliza o voto do próprio Relator no âmbito do
TC 028.597/2017-6, bem como outros julgados desta Corte (peça 54, p. 13);
66.3. a presente representação deve ser arquivada em virtude da revogação do certame e da ausência de
qualquer vantagem da empresa, entretanto, qualquer penalidade aplicada deverá ser inferior ao prazo de três
meses de suspensão, seguindo os precedentes do TCU, sendo mais justa a penalidade de advertência (peça 54,
p. 13); e
66.4. a penalidade de inidoneidade poderá causar danos à empresa, mostrando-se desproporcional ao
caso, posto que a sua declaração por tempo prolongado pode comprometer significativamente o
desenvolvimento da atividade econômica da empresa (peça 54, p. 13).
Análise
67. Em relação ao pedido de arquivamento desta representação em virtude da revogação do PE 6/2018
por ato da Funasa, conforme análise anterior, uma vez que o ato de revogação ainda não foi formalizado e
haja vista que já houve consumação do contraditório, entende-se que não há perda do seu objeto, devendo o
presente feito ter o devido prosseguimento (parágrafos 37-41).
68. Acerca do pleito de aplicação de pena de advertência, tal pedido mostra-se prejudicado tanto pela
inexistência de sua previsão na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU (RITCU), quanto pelo uso
indevido do direito de preferência caracterizar fraude à licitação, ensejando a aplicação da penalidade
definida no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do RITCU.
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69. No que tange aos atenuantes, não se tem notícia de que a empresa Linkcon seja reincidente em
utilizar indevidamente o direito de preferência de EPP para vencer licitações.
70. Entretanto, ainda que a Administração não tenha tido prejuízo em razão de posterior
desclassificação da empresa Linkcon do PE 6/2018, segundo levantamento da Sefti, pelo menos desde 2011
ela não poderia estar enquadrada como EPP e somente foi levada a regularizar sua condição após a
realização do certame representado, quando a Funasa foi alertada, por uma concorrente, acerca do seu
faturamento superior ao permitido pela LC 123/2006.
71. Durante esse período, a empresa Linkcon usufruiu de benefícios tributários de forma irregular,
não se podendo falar na ausência de má-fé em face do indício de fraude contábil na sua DRE relativa ao
exercício de 2017, a qual não contabilizou todas as receitas advindas do Poder Público, que alcançou, ao
menos, R$ 23.502.578,00 (parágrafo 46).
72. Importa ainda frisar que a empresa Linkcon, ao prestar declaração com conteúdo falso para
participar como EPP do PE 6/2018, ao oferecer o lance vencedor quando indagada pela Pregoeira acerca do
uso do direito de preferência e ao encaminhar à Pregoeira DRE de 2017 com receita operacional bruta
inferior ao seu real faturamento (parágrafos 55.1, 55.2 e 46, respectivamente), agiu de forma consciente e
dolosa para perpetrar a fraude contra a licitação. (...)
75. Portanto, diante da fraude cometida à licitação, cuja gravidade implica até mesmo detenção de dois
a quatro anos, além de multa, segundo o art. 90 da Lei 8.666/1993, diante dos indícios de fraude contábil
cometida na DRE de 2017 e face aos indícios de possível fraude tributária e sonegação fiscal cometidas, pelo
menos, desde 2012, além das irregularidades cometidas pela empresa Linkcon em outras contratações,
inclusive com a própria Funasa, que estão em análise neste Tribunal, entende-se que os atenuantes elencados
pela licitante não devem servir para abrandar sua possível penalização por este Tribunal.
76. Convém destacar que o citado voto condutor do Ministro Augusto Nardes no âmbito do
TC 028.597/2017-6, que resultou no Acórdão 1.677/2018-TCU-Plenário, e os outros mencionados, utilizados
para pleitear o abrandamento na aplicação da pena de inidoneidade, fundamentam-se, basicamente, na
primariedade da licitante e pela não obtenção da vantagem, ou seja, não conseguir ganhar a licitação.
77. No presente caso, a empresa Linkcon ganhou a licitação e somente em 5/7/2018, após o alerta dado
à Funasa em 4/7/2018 pela empresa Basis, autora desta representação, a Fundação promoveu as diligências
cabíveis para apurar o fato do uso indevido do direito de preferência (peça 64, p. 1; peça 62, p. 2 e peça 11).
Colocado de outra forma, possivelmente, o objeto só não foi adjudicado à empresa Linkcon por ação de outra
licitante que apontou os indícios de fraude.
78. Nesse sentido, quanto à dosimetria da pena a ser aplicada à reclamante, deve ser dito que o
caminho para combater práticas fraudulentas perpetradas por licitantes que buscam conseguir vantagens
indevidas da Administração Pública pelo uso de meios ardilosos passa necessariamente pelo combate à
impunidade, com a aplicação de pena severamente proporcional à gravidade cometida.
79. No caso do PE 6/2018, a empresa Linkcon teve a intenção, de forma dolosa, de obter vantagem por
meio do direito de preferência concedido pela Lei Complementar 123/2006, mesmo não reunindo os
necessários requisitos para sua fruição, caracterizando fraude à licitação, que é duramente penalizada na
esfera penal, conforme as sanções previstas na Lei 8.666/1993.
80. Não fossem os agravantes cometidos pela empresa Linkcon em outras contratações com o Poder
Público citadas anteriormente, a fraude dolosa cometida contra o PE 6/2016, por si só, já se mostraria
suficiente para sua penalização em sintonia com a gravidade do delito cometido.
Conclusão
81. O uso indevido de benefício dado pela Lei Complementar 123/2006 pela empresa Linkcon constituise em falta grave, a qual, por sua vez, configura fraude à licitação, que tem previsão de pena de detenção e
aplicação de multa, conforme o art. 90 da Lei 8.666/1993, em razão de sua gravidade.
82. Combinando esse fato aos indícios de cometimento de fraude contábil e tributária pela empresa
Linkcon, além dos processos do TCU em que atualmente se encontra envolvida em virtude de irregularidades
em outras contratações, entende-se que os atenuantes citados pela empresa não devem servir para abrandar a
dosimetria da aplicação da pena de inidoneidade.
83. Ao contrário, a ação consciente para fraudar o PE 6/2016 caracteriza o dolo da empresa Linkcon e
os agravantes elencados permitem concluir pela aplicação de severa penalização a ela.” (grifado).

13.2. Voto que fundamentou o Acórdão 339/2019-TCU-Plenário:
“4. O cerne do presente processo, conforme identificado pela unidade técnica especializada, diz respeito
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às seguintes impropriedades: (...)
c. indício de fraude à licitação pela participação da Linkcon como EPP sem os pressupostos necessários
para seu enquadramento nessa categoria de empresas devido ao seu faturamento superior ao máximo
legalmente aceito. (...)
6. Determinei, ainda, a oitiva da Funasa, nos termos contidos nos subitens 25.1.a 25.5 do referido
despacho, e a audiência da empresa Linkcon Eireli para que apresentasse razões de justificativa pelas
seguintes irregularidades:
6.1. ter se declarado enquadrada na condição tributária de EPP, cujo limite de faturamento anual é de
R$ 3,6 milhões, quando vem faturando, considerados apenas recursos oriundos de órgãos públicos, quantia
superior a esse limite desde o ano de 2011;
6.2. ter elaborado, registrado na Junta Comercial e apresentado à Funasa uma Demonstração de
Resultado do Exercício de 2017 na qual consta que a empresa teria faturado quantia inferior a R$ 3,6
milhões em 2017, quando sabia que recebeu, apenas considerando recursos oriundos de organizações
públicas, valor que supera R$ 23,5 milhões em 2017; e
6.3. ter exercido o direito de preferência, destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, para
assumir a primeira posição no pregão 6/2018 promovido pela Funasa. (...)
10. No mérito, estou de acordo com o posicionamento da unidade técnica especializada, exceto quanto
ao comando de assinar prazo para que a Funasa anule o certame em exame, incorporando às minhas razões
de decidir a análise e as proposições constante na instrução reproduzida no relatório precedente, naquilo que
não colidir com as considerações e fundamentos que passo a expor. (...)
18. Em relação à audiência da empresa Linkcon Eireli EPP, concordo integralmente com o
encaminhamento proposto pela unidade técnica especializada. A documentação contida nestes autos e as
análises procedidas nas instruções anteriores demonstram que a citada empresa se beneficiou indevidamente
do enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo regime de tributação do Simples
Nacional, por não possuir condição jurídica para tanto. Conforme apurado, a Linkcon recebeu entre 2011 e
2018, apenas de órgãos públicos que foram possíveis identificar, a quantia aproximada de R$ 73,6 milhões,
média anual de R$ 9,2 milhões (limite de faturamento máximo para EPP até 2017: R$ 3,6 milhões).
19. Registra-se, também, que para participar do PE 6/2018 na condição de EPP, a empresa Linkon
apresentou, juntamente com sua proposta inicial, declaração datada de 26/6/2018, informando que, sob as
penas da lei, não ultrapassou o limite de faturamento e cumpria os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei
Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
mesma lei (peça 37).
20. A prestação de declaração falsa em uma licitação, com o fim de obter benefícios indevidos, fere o
princípio constitucional da isonomia e o bem jurídico protegido pelos arts. 170, inciso IX, e 179 da
Constituição Federal e pela LC 123/2006, que é o desenvolvimento econômico das microempresas e empresas
de pequeno porte por meio de tratamento favorecido em relação ao dispensado às demais empresas.
21. Interessante ressaltar que, em sede de razões de justificativa, a licitante admite a apresentação de
declaração irregular diante do faturamento que auferiu no exercício, porém atribui tal fato a falhas internas,
erros ou enganos. Não se pode admitir tal argumento, sob pena de subverter a seriedade que deve permear os
certames públicos, bem como à fé pública dos documentos e das declarações efetuadas sob as penas da lei. Em
outras palavras, há que se zelar pela lisura do instituto que busca beneficiar verdadeiramente as empresas
que se enquadrem na condição prevista em lei.
22. Destaco, ainda, que a empresa que se discute nestes autos (Linkcon) é responsável por uma série de
irregularidades, conforme consta das seguintes decisões que converteram os autos em TCE: (i) Acórdão
2.207/2018-TCU-Plenário (fiscalização na Funasa, Contrato 38/2017, implantação do SEI, valor da ordem de
R$ 8 milhões); (ii) Acórdão 2.888/2018-TCU-Plenário (fiscalização na Codesp, contratos com as empresas
Linkcon e N2O, indícios de prejuízo ao erário superior a R$ 15 milhões); e (iii) Acórdão 2.973/2018-TCUPlenário (fiscalização no Confea).
23. Assim, a atitude consciente da Linkcon Eireli EPP de fazer uso de informação ou documentação
falsa comprova, inequivocamente, fraude à licitação, devendo tal empresa ser declarada inidônea para
participar de licitações na administração pública federal pelo prazo de três ano. Mesmo que se tenha
detectado nestes autos a prática da fraude tão somente no Pregão Eletrônico 6/2018, da Funasa, deve-se
repreender suficientemente a conduta ilegal, de forma a não prejudicar a efetividade e a utilidade da sanção.
24. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas, conforme evidencia os enunciados da
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Jurisprudência Selecionada do TCU apresentados a seguir, reforça o encaminhamento supra: (...)
A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por
declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação e enseja a aplicação das penalidades da lei, não
sendo necessário, para a configuração do ilícito, que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada.
Enunciado do Acórdão 1.702/2017-TCU-Plenário, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES; (...)
A apresentação de atestado com conteúdo falso configura, por si só, a prática de fraude à licitação e
enseja a declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para participar de licitação na Administração
Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992). Enunciado do Acórdão 1.106/2018-TCU-Plenário, Relator: JOSÉ
MUCIO MONTEIRO; (...)
26. Registro que, estando o processo concluso em meu Gabinete, e pautado para a sessão de
20/02/2019, a empresa Linkcon Eireli apresentou documento “Manifestação no Processo de Representação”,
acostado à peça 82, com anexos às peças 73-81 e 83-91, abordando questão já tratada anteriormente sobre a
aplicação da penalidade de declarar a inidoneidade da empresa.
27. Ao final de seu documento, a empresa manifestante pleiteia: (i) o arquivamento da representação em
razão da revogação do certame, sem aplicação de qualquer penalidade à empresa; e (ii) que, na eventualidade
de aplicação de penalidade, tendo em vista a revogação do certame e a ausência de vantagem para a licitante e
de prejuízo à Administração, que qualquer penalidade esteja restrita ao máximo à suspensão por prazo inferior
aos 3 (três) meses aplicados pelo TCU em casos mais graves, devendo, por ser mais justo, aplicar, no máximo,
a pena de advertência. Entretanto, pelas razões expostas na instrução da unidade técnica especializada,
reproduzido no relatório precedente, e, também, neste voto, entendo que os argumentos lançados no citado
documento não merecem acolhida, pois são insuficientes para afastar as irregularidades que fundamentam a
presente deliberação e, consequentemente, alterar o entendimento que ora trago para apreciação deste
Plenário.” (grifado).

14. Dessa forma, entendo que o acórdão embargado foi adequadamente fundamentado, não
existindo qualquer omissão advinda do próprio julgado e prejudicial à compreensão de causa, em
especial quanto à primariedade da empresa e a aplicação da sanção de inidoneidade.
15. Ao acompanhar o posicionamento da unidade técnica especializada, confirmei a gravidade da
conduta da empresa, que teve a intenção, de forma dolosa, de obter vantagem por meio do direito de
preferência concedido pela Lei Complementar 123/2006, mesmo não reunindo os necessários
requisitos para sua fruição, caracterizando fraude à licitação, e, mais ainda, a necessidade de aplicação
de pena severamente proporcional à gravidade cometida.
16. Portanto, diferentemente do que alega a empresa Linkcon Ltda. – Epp, o que se constata é
que a embargante tenta promover a indevida rediscussão de mérito do feito, a despeito de os embargos
não se constituírem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência
do TCU (Acórdãos 2.062/2015, 2.635/2015 e 294/2016, do Plenário) e com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Edcl Resp 351490 – DJ 23/09/2002). Acrescente-se que, consoante a
jurisprudência desta Corte de Contas, o julgador não está compelido a considerar e rebater todas as
alegações das partes irresignadas para formar seu juízo de convicção, conforme se depreende dos
julgados abaixo, retirados da jurisprudência selecionada desta Corte:
“...desde que disponha de elementos que entenda serem suficientes para formar sua convicção, assim
como tampouco está obrigado a examinar todas as considerações da unidade técnica e do Ministério Público
junto ao TCU, cujos entendimentos e argumentos servem para fornecer subsídios e não vinculam a formação da
convicção do Tribunal”. (Acórdão 1.561/2017-TCU-Plenário);
“Estando a deliberação fundamentada em elementos essenciais do processo, não está o relator obrigado
a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a transcrever em seu voto pareceres
constantes nos autos, sendo-lhe permitido abster-se de abordar questões que não influem para a formação de
sua convicção”. (Acórdão 1.117/2017-TCU-2ª Câmara);
“Ao relator cumpre apreciar a matéria em discussão nos autos de acordo com os aspectos e teses
pertinentes à solução da controvérsia, não estando obrigado a rechaçar, um a um, os argumentos expendidos
pela parte, quando os fundamentos utilizados já lhe tenham sido suficientes para formar sua razão de decidir,
entendimento esse que se coaduna com o art. 489, § 1º, inciso IV, da Lei 13.105/2015 (CPC)”. (Acórdão
3.477/2018-TCU-2ª Câmara).
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17. Melhor sorte não merece a suposta omissão na apreciação do pedido de retirada de pauta do
processo.
18. Nesta questão, o embargante alega nulidade da decisão proferida em decorrência de omissão
na apreciação de seu pedido de retirada do processo de pauta, uma vez que estaria impossibilitado de
comparecer ao Tribunal para distribuir memoriais, despachar com o relator e ainda estar presente à
sessão de julgamento para realização de sustentação oral. Alega, também, impedimento de exercer em
plenitude o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal.
19. Em linha com a jurisprudência do Tribunal, destaco que o não atendimento (ou não
apreciação) do pedido do embargante de retirada do processo de pauta não constitui prejuízo à sua
defesa e, por isso, não acarreta nulidade do julgamento. A solicitação de retirada de pauta de processo
é uma faculdade legítima da parte, mas o deferimento constitui decisão discricionária do relator, não se
incluindo no rol de direitos subjetivos processuais das partes, mesmo porque a tramitação dos
processos nesta Corte não se sujeita à agenda dos profissionais que neles atuam ou dos respectivos
responsáveis. Nesse mesmo sentido, os Acórdãos 3.034/2013 e 1.936/2015 do Plenário, 12.421/2016TCU-2ªCâmara e 8.089/2014-TCU-1ª Câmara.
20. No tocante à realização de sustentação oral, diferente do alegado pelo embargante neste
momento, registro que o pedido do recorrente não incluiu sustentação oral na data do julgamento,
conforme trechos dos documentos acostados as peças 82 e 92, transcritos a seguir.
20.1. Manifestação no Processo de Representação – Processo TC 021.206/2018-0 (peça 82):
“DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, pugna pela retirada de pauto do processo e ao final, requer que seja arquivada a
presente representação em razão da revogação do certame, sem aplicação de qualquer penalidade à empresa
manifestante.
Que, na eventualidade de aplicação de penalidade, tendo em vista a revogação do certame e ausência de
vantagem para a licitante e prejuízo à Administração, que qualquer penalidade esteja restrita ao máximo à
suspensão por prazo inferior aos 3 (três) meses aplicados pelo TCU em casos mais graves, devendo, por ser
mais justo, aplicar, no máximo, a pena de advertência”.

20.2. Complementação à Manifestação no Processo de Representação – Processo TC
021.206/2018-0 (peça 92):
LINKCON EIRELI, devidamente qualificada nos autos do processo acima descrito, vem, perante V.
Exa., em complementação à Manifestação ao Relatório Final anteriormente protocolada, reiterar o pedido de
retirada do processo da pauta do próximo dia 20 de fevereiro de 2019, tendo em vista que o subscritor da
presente estará em viagem ao Rio de Janeiro na próxima segunda e terça-feira (18 e 19 de janeiro de 2019) e à
São Paulo na quinta e sexta-feira (21 e 22 de fevereiro de 2019), conforme comprovam as passagens anexas.
Desta forma, considerando que o subscritor voltará ao Recife, onde reside, apenas à noite da terça-feira
(19 de fevereiro de 2019), não terá tempo hábil para se deslocar à Brasília e restará impossibilitado de
distribuir os memoriais pessoalmente com os Ministros desta Corte de Contas, bem como de despachar o
processo com o Ministro Relator.
Sendo assim, a fim de exercer plenamente o direito ao contraditório e ampla defesa, com a distribuição
de memoriais e despacho de forma pessoal, pugna pela retirada do processo em referência da pauta do
próximo dia 20 de fevereiro de 2019, bem como sua reinserção para daqui a duas sessões”.

21. O fato de não ter havido manifestação expressa sobre o pedido de retirada do processo de
pauta não acarreta prejuízo à ampla defesa, pois o recorrente exerceu regularmente seu direito de
defesa em todas as etapas processuais e não solicitou sustentação oral na data do julgamento.
22. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas, conforme evidencia os enunciados da
Jurisprudência Selecionada do TCU apresentados a seguir, reforça o entendimento supra:
A não apreciação ou o não atendimento de pedido de retirada de pauta de processo, ainda que sob
alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado da parte à sessão, não acarreta nulidade de
julgamento pelo TCU, pois o deferimento da solicitação é decisão discricionária do relator, não adstrita à
agenda do responsável ou do profissional que atua em sua defesa. (Acórdão 8.532/2017-Primeira Câmara,
Relator Min. Vital do Rêgo);
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O deferimento do pedido de retirada do processo de pauta, ainda que sob alegação de
impossibilidade de comparecimento do advogado da parte à sessão para realizar sustentação oral, é decisão
discricionária do relator, pois a tramitação dos processos no TCU não se sujeita à agenda dos profissionais
que neles atuam ou dos respectivos responsáveis. Assim, o não atendimento do pedido não acarreta nulidade do
julgamento. (Acórdão 12.421/2016-Segunda Câmara, de minha relatoria);
A retirada dos processos da pauta constitui decisão discricionária do ministro relator, não se
incluindo no rol de direitos subjetivos processuais das partes. (Acórdão 1.936/2015-Plenário, de minha
relatoria);
Embora a solicitação de retirada do processo de pauta seja uma faculdade legítima da parte, o não
atendimento da solicitação não implica nulidade do julgamento, pois a tramitação dos processos no TCU não
se sujeita à agenda dos profissionais que neles atuam ou dos respectivos responsáveis. (Acórdão 8.089/2014Primeira Câmara, Relator Min. Benjamin Zymler).

23. Quanto à apreciação pelo Ministério Público junto ao TCU das razões expostas pelo
embargante, considerando que, nos termos do art. 280 do Regimento Interno do TCU, a audiência do
Parquet junto ao TCU não é obrigatória nos embargos de declaração, entendo desnecessária tal
medida.
24. Diante do que foi exposto, e em linha com a referida jurisprudência desta Corte de Contas,
entendo não haver omissão no acórdão embargado, ou mesmo qualquer vício processual que enseje a
sua anulação, pois não vislumbro ferimento aos fundamentais princípios do contraditório e da ampla
defesa, conforme arguido.
25. Por fim, ressalto, mais uma vez, que os embargos de declaração são uma modalidade recursal
que objetiva expungir da decisão embargada o vício da fundamentação, entendida como aquela
advinda do próprio julgado e prejudicial à compreensão da causa, e não a que entenda o embargante,
ainda mais como meio transverso, a impugnar o acórdão original.
26. Assim, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados na deliberação atacada, devem ser
rejeitados os presentes embargos.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste
Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2278/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 021.206/2018-0.
1.1. Apenso: 000.663/2019-0
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração (Representação).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71)
3.2. Responsável: Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71)
3.3. Recorrente: Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71).
4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal:
8.1. Marcelo Goncalves da Cruz e outros, representando Fundação Nacional de Saúde.
8.2. Albertina de Almeida Noberto (34654/OAB-DF) e outros, representando Basis Tecnologia
da Informação S.A.
8.3. Alexandre Henrique Coelho de Melo (20582/OAB-PE) e outros, representando Linkcon
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Ltda - Epp.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de
declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. - Epp contra o Acórdão 339/2019-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da
Lei 8.443, de 1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante (no endereço de sua nova sede: Av. Rio
Branco, nº 243, sala 101, Recife/PE, CEP 50030-310) e ao seu representante legal.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2278-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 036.542/2018-0
Natureza: Relatório de Auditoria.
Órgãos/Entidades: Ministério do Desenvolvimento Regional; Caixa Econômica Federal;
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal; Ministério das Cidades (extinta)
Interessado: Congresso Nacional (vinculador).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: RELATÓRIO DE AUDITORIA. FISCOBRAS 2018. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE EXPANSÃO DA LINHA 1 – TRECHO
SAMAMBAIA DO METRÔ NO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI 13.303/2016 AOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE SERÃO PUBLICADOS. ELABORAÇÃO DA
REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
SOBRE
LICITAÇÕES
E
CONTRATOS.
RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), acolhida pelo corpo dirigente da unidade técnica (peças 14 a
16):
I. Apresentação
1. Trata-se de auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana
(SeinfraUrbana) na Companhia do Metropolitano de Brasília (Metrô-DF), no Ministério das Cidades
e na Caixa Econômica Federal no período compreendido entre 9/10/2018 e 19/10/2018, com o
objetivo de avaliar a conformidade do Edital de Concorrência 02/2018 e seus anexos, o qual tem
como objeto a contratação de empresa para execução das obras civis de expansão da Linha 1 –
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Trecho Samambaia do METRÔ, no Distrito Federal, no valor de R$ 122.909.390,69.
2. O empreendimento é um dos objetos do Termo de Compromisso 409.748-80/2014, cujo
contrato foi firmado entre o Governo do Distrito Federal e a Caixa em 5/6/2014, tendo como
interveniente executor o Metrô-DF. O valor total do repasse é de R$629.993.932,20, e tem como
objetivo a expansão e a modernização do Metrô-DF.
3. A fiscalização foi autorizada por meio do Acórdão 2.485/2018-TCU-Plenário e da
deliberação constante em despacho de 04/10/2018 do Coordenador-Geral de Controle Externo de
Infraestrutura (TC 029.671/2018-3), inserindo-se no âmbito do Fiscobras 2019.
4. A presente auditoria vincula-se ao seguinte objetivo do Plano Estratégico do TCU para o
período 2015-2021: coibir a má gestão dos recursos públicos.
I.1. Importância socioeconômica
5. Atualmente o sistema metroviário do Distrito Federal conta com 24 estações distribuídas ao
longo de 42 Km de via que atendem a dois ramais operando em sistema ‘Y’: o Verde (32,6 km), com
destino a Ceilândia, passando por Taguatinga Centro; e o Laranja (27,5 km), com destino a
Samambaia, passando por Taguatinga Sul. Os dois ramais têm um tronco comum de 19,4 km, que vai
da Estação Central à Estação Águas Claras, passando pela Região Administrativa do Guará.
Atualmente o Metrô DF conta com 32 trens em operação e atende a uma média de 160 mil usuários
por dia (Fonte: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=4850).
6. A extensão da linha 1 do Metrô do Distrito Federal em Samambaia faz parte das obras do
Projeto de Expansão do Sistema Metroviário de Brasília. Este projeto consiste na ampliação da rede
metroviária no Plano Piloto, Ceilândia e Samambaia, com a implantação de 5 novas estações e 6,7
quilômetros de trilhos.
7. Particularmente em Samambaia, serão construídos 3.671 metros de trilhos e duas novas
estações (estações 35 e 36), no trecho compreendido entre Quadras 100/200, da Av. Central até 1ª
Avenida Sul.

Figura 1 - Metrô-DF - Fonte: EVTEA, Evidência 2
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Figura 2 - Expansão do Metrô em Samambaia
8. A região de Samambaia fica a 25 quilômetros do Plano Piloto e inicialmente foi planejada
para acolher o crescimento populacional do Distrito Federal, especialmente servidores públicos
federais vinculados ao antigo DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público. O projeto
definitivo (1984) previa que a cidade comportaria 330.000 habitantes em lotes individuais, coletivos e
de uso misto. Entre 1989 e 1992 a cidade foi a opção do Governo do Distrito Federal para o
assentamento de milhares de habitantes oriundos de invasões e favelas de todo o DF. Nesse período a
população urbana passou de 5.541 habitantes para 131.606 habitantes em 1992.
9. Segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2015), em 2015,
Samambaia abrigava 258.457 habitantes, sendo 153.209 na faixa de idade entre 19 e 59 anos. A
pesquisa ainda indicou que a cidade contava com uma renda domiciliar mensal de R$ 3.465,87 e per
capita de R$ 914,61, estando, pois, no grupo média-baixa renda (localidades com renda domiciliar
entre R$ 5.000,00 e R$ 2.500,00).
10. Quanto à utilização de transporte para o trabalho pela população ocupada, segundo o
PDAD 2015, 8,05% da população da Região utiliza o Metrô como principal modal para o trabalho,
percentual que equivale a cerca de 9 mil usuários.
População ocupada por utilização de transporte para o trabalho – PDADDF – 2015
Total
Ônibus Automóve Utilitári Metrô Motociclet Biciclet A pé
Outro
l
o
a
a
s
Sam 112.011
53.402 27.284
0
1.321
9.483
9.095
9.017 2.410
.
DF

1.254.84 477.67 519.782
2.405
15.360 123.92 57.46
33.13 25.099
2
1
7
3
6
11. Segundo o EVTEA apresentado, Samambaia está sofrendo uma forte alteração em seu perfil
de uso e ocupação do solo, com o aumento da oferta de lotes de habitação coletiva e comerciais, o que
deverá intensificar a concentração de moradores, resultando em investimentos nas atividades de
comércio e de serviços para atendimento a essa população.
12. Quanto à geração de empregos, a região tem se destacado no setor da Construção Civil,
para habitação coletiva e comercial, mas também em virtude da conclusão do Pólo Atacadista e
Logístico Vargem da Benção, e da ampliação da Área de Desenvolvimento Econômico-ADE, que
propiciaram a criação de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.
13. Neste sentido, existe uma expectativa de crescimento significativa da demanda de
transportes em Samambaia, devido ao crescimento populacional, via migração da população oriunda

278
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

de outras cidades do DF e entorno, bem como, em virtude do crescimento econômico.
14. Por fim, o estudo de viabilidade prevê que a expansão da linha e as duas novas estações de
metrô da Samambaia atenderão uma demanda de 9.840 novos passageiros/dia. Número que, segundo
o estudo apresentado, equivaleria a redução de 3.225 automóveis dia (considerando 1,3
passageiros/veículo) ou 62 ônibus alongados/dia (considerando 90 passageiros/veículo).
II. Introdução
II.1. Deliberação que originou o trabalho
15. Em cumprimento ao Acórdão 2.485/2018-TCU-Plenário e ao Despacho de 04/10/2018 da
Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura (TC 029.671/2018-3), realizou-se a
auditoria Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no período compreendido entre
09/10/2018 e 19/10/2018.
16. As razões que motivaram a auditoria foram o volume de recursos envolvidos para a
concretização do empreendimento, os achados de auditoria do TC 011.498/2015-3 que embasaram o
Acórdão 1.992/2016-TCU-Plenário, bem como os riscos identificados em análise preliminar do edital
de licitação, obtido mediante sistemática de acompanhamento tempestivo de editais, implementada na
SeinfraUrbana.
II.2. Visão geral do objeto
17. O Edital de Concorrência 02/2018 do Metrô-DF (Evidência 1) teve por objeto a contratação
de empresa para execução de obras civis para expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia do METRÔDF, na Região Administrativa de Samambaia, Distrito Federal. As obras compõem-se de 3,6 Km de
via permanente (ferrovia), incluindo pátio de manobras, duas estações metroviárias (estações 35 e
36), quatro passarelas de pedestres, uma estação retificadora de energia elétrica e três viadutos,
sendo um ferroviário e dois rodoviários.
18. A Concorrência é do tipo menor preço e em regime de empreitada por preço unitário, sendo
que o valor estimado da contratação é de R$ 122.909.390,69, data base janeiro de 2018, incluso nesse
valor o BDI de 20,94%. Do valor total, são previstos R$ 107.312.189,01 oriundos de repasse da
União e R$ 15.597.201,68 a título de contrapartida do GDF.
19. Os recursos federais são assegurados por meio do Termo de Compromisso 409.748-80/2014,
firmado entre o Governo do Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, tendo como interveniente
executor a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.
20. A citada licitação faz parte do projeto de expansão e modernização do metrô do Distrito
Federal, que ainda prevê novas estações na Região Administrativa de Ceilândia e na Asa Norte, bem
como intervenções para modernização do sistema, as quais não estão contempladas no edital em
exame.
21. Durante a elaboração deste relatório o Edital de Concorrência 02/2018 do Metrô-DF foi
suspenso por meio da Decisão 5.531/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), no
âmbito do Processo 30.221/2018-e (Evidência 8).
22. O processo do TCDF cuida de aspectos técnicos do edital, bem como de representação
formulada por empresa privada interessada na licitação.
23. Em apertada síntese, a equipe técnica do TCDF identificou alguns pontos do citado edital
que carecem de revisão, tais como:
(i) Exigências indevidas de habilitação técnico-operacional para participação do certame, que
estão em desacordo com o previsto no art. 37, inciso XXI, da CF/88, no art. 30, § 1º, inciso I, e § 2º,
da Lei nº 8.666/93 e na Súmula 263 do TCU;
(ii) Necessidade de atualização do licenciamento de acordo com o Resolução
CONAMA 479/2017;
(iii) Ausência no Edital das ARTs relativas às atividades de elaboração do Termo de Referência,
Orçamento, Memória de Cálculo, Desenhos Técnicos, Cronograma Físico-Financeiro;
(iv) Necessidade de ajustes na minuta de contrato, principalmente no que tange a utilização do
índice INCC para reajuste dos preços dos serviços; a inclusão de cláusula contratual prevendo a
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garantia quinquenal na minuta do contrato; a delimitação expressa dos serviços que efetivamente
poderão ser subcontratados; e a inclusão de cláusula contratual contendo a previsão de se manter o
desconto inicial do fator K nos aditivos contratuais.
(v) Fragilidades na elaboração do projeto do empreendimento, em especial no que se refere à
indicação dos quantitativos de serviços dos projetos de terraplenagem e geométricos da Via
Permanente e das Estações 35 e 36; à necessidade de detalhamento do projeto de drenagem relativo
ao Emissário de Águas Pluviais; e à necessidade de complementação das informações iniciais
apresentadas, indicando as fontes e as premissas utilizadas na elaboração do projeto, demonstrando a
economicidade das soluções propostas; e
(vi) Necessidade de revisão de itens do orçamento, tais como a o tipo de transporte utilizado
para a terraplanagem; fornecimento de trilhos UIC 60; Fornecimento de brita para lastro ferroviário;
e Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h; que, se ajustados, indicam
uma possível economia de pelo menos R$ 1.125.163,52 (sobrepreço de 0,92%).
24. O TCDF também considerou procedente a alegação de demasiada restrição à habilitação
técnico-operacional apresentada pela representante, em função da desarrazoada exigência de
demonstração de capacidade dos serviços previstos no item 7.10.1.3 do Edital de Licitação por meio
de um único atestado (edificação de 3.000 m²; superestrutura ferroviária 2 Km e viaduto vão 15 m).
25. Embasada nas conclusões da equipe técnica, os Conselheiros do TCDF decidiram por
suspender a licitação e determinar ao Metrô-DF a adoção de medidas saneadoras ou apresentação de
esclarecimentos sobre as impropriedades relatadas, bem como dos fatos alegados na representação.
II.3. Objetivo e questões de auditoria
26. A presente auditoria teve por objetivo fiscalização de edital para a contratação da expansão
e modernização do Metrô do Distrito Federal - DF.
27. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo
aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
a) O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços
unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
b) Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado?
c) O procedimento licitatório foi regular?
d) As adequações determinadas pelo Acórdão 1.922/2019-TCU-Plenário foram ajustadas no
presente Edital?
28. Ressalta-se que não serão tratados nesse relatório os pontos abordados pela fiscalização do
TCDF, de modo que não ocorra sobreposição e retrabalho.
29. Por fim, convém registar que as obras de expansão e modernização do Metrô-DF já foram
objeto de auditoria do TCU (TC 011.498/2015-3) que culminou no Acórdão 1.992/2016-TCUPlenário, o qual determinou ao Metrô-DF a adoção de providências acerca da insuficiência de
detalhamento das peças estruturais para referenciamento do quantitativo estimado de uso de aço CA
50; a comprovação das providências tomadas acerca do uso inadequado e antieconômico de serviço
de transporte de material proveniente da escavação na modalidade ‘local’ em vez da ‘comercial’; e a
apresentação de justificativa motivada e memória de cálculo detalhada sobre os coeficientes
paramétricos utilizados na definição do kit de equipamentos de proteção individual.
30. Essas determinações são objeto do processo de monitoramento TC 023.744/2016-2, o qual
objetiva avaliar as medidas adotadas pelo Metrô-DF com vistas a sanar irregularidades verificadas,
sendo que a comprovação das medidas então adotadas constitui uma das questões da presente
auditoria.
II.4. Metodologia utilizada
31. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de
Contas da União (Portaria-TCU n. 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU n.
168 de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade

280
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

estabelecidos pelo TCU (Portaria-Segecex n. 26 de19 de outubro de 2009).
32. Foi realizada a análise documental do Edital de Concorrência 2/2018 do Metrô-DF à luz da
Lei 8.666/93 e da jurisprudência do TCU sobre licitações. Também foi verificada a possibilidade de
aderência do Edital à Lei 13.303/2016, Lei das Estatais, que, dentre outros assuntos, aborda novas
diretrizes para licitações de sociedades de economia mista e empresas públicas.
33. Também foi elaborada a curva ABC de serviços para a análise da adequabilidade de preços
e quantitativos, sendo a escolha feita por amostragem em função da representatividade do serviço
frente ao valor total da obra (Evidência 9). Para tanto, foi utilizado o Sistema de Auditoria em
Orçamento do TCU (SAO). Tendo em vista que se trata de análise de planilha de edital, cujo contrato
ainda não foi formalizado, empregou-se o método da limitação do preço unitário (MLPU), consoante
jurisprudência desta Corte (Acórdão 2.319/2009-TCU-Plenário, entre outros).
34. Cabe ressaltar que a curva ABC elaborada foi realizada sobre o orçamento de referência do
edital (evidência 6). Foram analisados 50,51% dos valores envolvidos no orçamento, tendo sido
verificado um indício de sobrepreço de R$ 1.744.555,97 que representa 1,4% sobre o valor referencial
do orçamento da licitação, percentual este que se entende irrelevante, podendo-se atribuir à
imprecisão da análise, ainda mais ponderando-se o método de cálculo empregado (MLPU).
35. Dessa forma, entendeu-se que as análises do Edital e do orçamento de referência não
evidenciaram achados materialmente relevantes. De outro modo, foi identificada uma oportunidade
de melhoria por meio da aplicação da Lei 13.303/2016 às licitações do Metrô-DF, uma vez que a Lei
das Estatais altera o ordenamento jurídico das licitações e contratações das empresas estatais
possibilitando licitações e contratações mais eficazes e econômicas.
36. Por fim, em relação às determinações do Acórdão 1.992/2016-TCU-Plenário, foi verificado
que o Metrô-DF realizou estudos para a reavaliação estrutural de todas as estruturas de concreto do
Trecho Samambaia (estações, viadutos, passarelas, SR63, estruturas de contenção de taludes e
elementos de drenagem superficial), bem como realizou a revisão do projeto de fundação das
estruturas, ajustando-o às características geotécnicas locais.
37. O Metrô-DF informou, ainda, que o detalhamento do projeto estrutural do Trecho
Samambaia, em cumprimento ao Acórdão 1.992/2016-TCU-Plenário, acarretou uma revisão no
quantitativo de aço e concreto e, consequentemente, na respectiva estimativa de custos. Tais medidas
implementadas demonstraram o atendimento às determinações do Acórdão 1.992/2016-Plenário e,
por conseguinte, servirão de base para a instrução do TC 023.744/2016-2, já tendo, inclusive, sido
juntadas àqueles autos. Nada obstante, vale registar outras deficiências identificadas pelo TCDF
sintetizadas nos parágrafos 23 e 24.
II.5. Limitações inerentes à auditoria
38. Importante mencionar que alguns dos serviços da parte A da Curva ABC não puderam ter
seus preços confrontados com os referenciais oficiais de preço, devido a sua especificidade. Ainda
assim, a amostra analisada representou 50,51% do valor total da planilha.
39. Registre-se, também, que, evitando-se, retrabalho e repetição de informações, não foram
abordados os mesmos pontos tratados na fiscalização realizada pelo TCDF, o que possibilitou a
otimização dos esforços entre as Cortes de Contas e o melhor enfoque na complementação das ações
de controle.
II.6. Volume de recursos fiscalizados
40. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 122.909.390,69.
II.7. Benefícios estimados da fiscalização
41. Entre os benefícios desta fiscalização pode-se mencionar a oportunidade de melhoria por
meio da aplicação da Lei 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais, que, dentre outros assuntos,
trata de novas regras que possibilitam otimizar e aumentar a eficiência de licitações e contratações de
empresas estatais.
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III. Achados de auditoria
III.1. Não utilização da lei das estatais
Tipificação:
Falha ou Impropriedade (F/I)
Situação Encontrada
42. Verificou-se que os procedimentos licitatórios do Edital de Concorrência 02/2018 do MetrôDF, que tem como objeto a contratação de empresa para execução das obras civis de expansão da
Linha 1 - Trecho Samambaia do METRÔ, tiveram como base legal a Lei 8.666/93, Lei de Licitações e
Contratos da Administração Pública, em detrimento da aplicação da Lei 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Esta lei introduz alterações nos procedimentos licitatórios das empresas estatais, sendo de
cumprimento obrigatório para esses entes, respeitados os marcos temporais legalmente estabelecidos.
43. A Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, trata, dentre diversos assuntos, de regras de licitações aplicáveis às empresas públicas e
às sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, pertencentes à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, que explorem atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita
ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos (Capítulo I, arts. 28-67).
44. A citada lei altera o ordenamento das empresas estatais trazendo novas diretrizes para as
licitações realizadas por esses entes, em substituição à 8.666/93. Entre elas pode-se citar a
obrigatoriedade de publicação de regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o
novo ordenamento, especialmente no que concerne a: glossário de expressões técnicas; cadastro de
fornecedores; minutas-padrão de editais e contratos; procedimentos de licitação e contratação direta;
tramitação de recursos; formalização de contratos; gestão e fiscalização de contratos; aplicação de
penalidades; e recebimento do objeto do contrato.
45. A Lei das Estatais também apresenta algumas outras alterações em relação às licitações,
tais como a obrigatoriedade do uso dos referencias de preço Sinapi e Sicro; sigilo do orçamento
estimado da licitação como regra, salvo devida justificativa para conferir publicidade; alteração nos
prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances; inversão das fases de habilitação e
propostas como regra, previsão de adoção de modo aberto ou fechado de disputa, ou mesmo quando
cabível, a combinação de ambos; e a previsão de preferência pelo uso de procedimentos eletrônicos.
46. A Lei 13.303/16 entrou em vigor em 1º de julho de 2016 (Art. 97). Contudo, considerando a
profundidade das mudanças impostas, o legislador optou por conceder prazo de 24 meses para que as
estatais constituídas anteriormente à vigência da norma promovessem as adequações necessárias.
Desta forma o prazo final para as estatais se adequarem se encerrou em 1º/7/2018.
47. Além do prazo para a adequação às suas diretrizes, a Lei previu, também, que os
procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo de adequação,
1º/7/2018, permaneceriam regidos pela legislação anterior (art. 91, § 3º).
48. Nesse contexto, observa-se que o edital 2/2018 do Metrô-DF, empresa pública vinculada ao
Distrito Federal, data de 20/09/2018, devendo, pois, ser regido pela Lei 13.303/16, uma vez que foi
publicado após a data limite para as estatais se adequarem ao novo ordenamento jurídico.
49. Contudo, apoiado em argumentos da Diretoria Técnica do Metrô-DF e em parecer jurídico
da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Evidências 3, 4, 5, e 7), o Metrô-DF decidiu utilizar o
regime jurídico da Lei 8.666/93 para a licitação em questão.
Parecer da Diretoria Técnica:
50. Em síntese, a Diretoria Técnica do Metrô-DF, em memorando de 11/6/18, (Evidência 3)
argumenta que desde de 2014 as peças técnicas da fase interna da licitação foram elaboradas tendo
como base a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão). Alega que a fase interna de licitações
concentra os atos que definem os rumos da licitação, e que especialmente em licitações de obras e
serviços de engenharia é a fase que requer maior domínio técnico e administrativo, ainda mais se
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tratando do tipo de obra em tela, cuja complexidade e excepcionalidade são manifestas.
51. Por fim, aduz que a Lei 8.666/93 continua em vigor em toda a Administração Pública e que
todos os seus dispositivos, parâmetros e prazos foram seguidos no planejamento da licitação da
expansão da Linha 1 do Metrô-DF. E, ainda, que, desde a publicação da Lei das Estatais, nenhum ato
administrativo determinou ou regulamentou a migração gradual de licitações em fase interna ou na
fase externa, tanto no âmbito federal como no distrital.
Parecer da Procuradoria Geral do DF:
52. Por sua vez, o Parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal, de 14/06/2018,
(Evidência 7) concluiu pela possibilidade de continuidade do processo licitatório em tela em
conformidade com a Lei 8.666/93.
53. O parecer argumenta que o processo licitatório em questão teve início em 2014, por meio
dos atos preparatórios, conhecidos como fase interna da licitação, estando amparado no §3º do art.91
da Lei 13.303/16.
54. Aduz que interpretar e aplicar a nova norma de forma antagônica aos critérios técnicos
utilizados na fase interna da licitação ocasionaria paralisação do procedimento, o que seria contrário
ao interesse público, devido à iminente publicação do edital. Destaca que a longa e complexa
adequação levaria a novo dispêndio de recursos públicos e demandaria longo prazo.
55. Ressalta que os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade, da
eficiência, da moralidade e do interesse público não recomendam o adiamento do complexo processo
licitatório para adaptações à nova Lei das Estatais, pois seria contrário ao interesse público e
antagônico ao interesse da população que necessita do transporte público.
Análise de ambos os pareceres:
56. Nesse contexto é importante balizar dois pontos: o primeiro diz respeito ao prazo para a
aplicação da Lei das Estatais às licitações; o segundo trata dos benefícios de sua aplicação.
57. Quanto ao prazo de aplicação, conforme exposto acima, a Lei 13.303/2016 entrou em vigor
no dia de sua publicação, 1/7/2016, e o caput do seu art. 91 conferiu um prazo de 24 meses para as
empresas públicas e sociedades de economia mista constituídas antes desta data promoverem as
adequações necessárias aos seus dispositivos.
58. Por sua vez, o § 3º do mesmo art. 91 previu uma exceção, qual seja, que permanecessem
regidos pela legislação anterior os procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até
o final do prazo previsto no caput.
59. Observa-se que o legislador indicou que os procedimentos licitatórios já iniciados até
1/7/2018 devem continuar regidos pela Lei 8.666/93. Contudo, o legislador não explicitou se esse
início se refere à efetiva publicação ou ao início do planejamento da licitação, em sua fase
preparatória.
60. Ressalta-se que os procedimentos de licitação se compõem de uma fase interna, ocorrida
dentro do órgão ou entidade, momento em que são realizados os estudos preparatórios do objeto, e
que vai até a elaboração do edital; e de uma fase externa, que se inicia com a publicação do edital e
termina com a adjudicação do objeto da licitação.
61. Por sua vez, o Decreto Distrital 37.967 de 20/1/2017, que regulamenta a aplicação Lei
13.303/2016, no âmbito do Distrito Federal, determinou que o prazo de adequação das empresas
estatais pertencentes ao Ente era até 30 de junho de 2018.
62. No certame em tela, foi informado que os estudos para as obras se iniciaram em 2014
(Evidência 4).
63. Entende-se que Lei 13.303/2016 e o Decreto Distrital 37.967/2017 franquearam tempo
razoável para a adequação dos estudos às inovações apresentadas pela nova legislação, visto que a
nova legislação não introduziu mudanças técnicas profundas.
64. Quanto aos benefícios da aplicação da Lei das Estatais nas licitações, importa registar que
a lei trouxe vários dispositivos que visam tornar as licitações mais eficientes e menos onerosas, como,
por exemplo, a redução do tempo da licitação e dos recursos humanos empregados no processo
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licitatório, em função da inversão das fases; a possibilidade de maiores descontos em função da
possibilidade de uso do modo de disputa aberto, bem como a possibilidade de conjugar modo de
disputa aberto e fechado; e a possibilidade de maior participação de licitantes em função da previsão
de disputa eletrônica, em detrimento da presencial.
65. A Lei também elimina algumas exigências que dificultavam a participação de interessados,
como a exigência de certidões de regularidade fiscal, trabalhista e certidão da empresa licitante
afirmando que atende as condições do trabalho do menor. Bem como racionalizou a fase recursal, que
agora se concentra em uma única fase, ao passo que na Lei 8.666/93 é possível recorrer de cada fase
separadamente.
66. Por fim, importa registrar que quanto às exigências técnicas não houve mudanças
profundas, sendo que, por exemplo, a definição de projeto básico e sua composição, bem como a
obrigatoriedade do uso de referenciais oficiais de preço para o orçamento base permanecem
inalterados.
67. Em suma, a nova Lei das Estatais traz um compêndio de regras que possibilitam otimizar e
aumentar a eficiência das contratações, em termos de tempo, custo, qualidade e transparência, o que
resulta em aprimoramento da governança e gestão das contratações por ela regidas.
68. Sob esse prisma, considerar que a aplicabilidade da lei deve se restringir tão somente aos
novos objetos que vierem a ser planejados, deixando de aplicá-la aos certames cujos atos
preparatórios/ planejamento já houverem sido iniciados, ensejaria um desperdício de boas práticas
nas contratações públicas das empresas estatais. Nesse contexto, considerando a plausibilidade dos
argumentos apresentados pelo contratante, bem como a inespecificidade do dispositivo legal que
tratou da aplicação da nova lei, entende-se que a situação encontrada se caracteriza mais como uma
oportunidade de melhoria do que como um descumprimento legal.
69. Portanto, levando-se em consideração o exposto, será proposto recomendar ao Metrô-DF
que adote providências para a aplicação da Lei 13.303/2016 nos procedimentos licitatórios que serão
ainda publicados, mas cuja fase interna tenha sido iniciada anteriormente à data prevista no art. 91
daquela lei, com vistas à obtenção dos potenciais benefícios apresentados pela nova legislação.
70. Vale chamar a atenção ainda para a informação trazida no parecer da Diretoria Técnica, de
que inexiste regulamentação específica do Metrô/DF sobre a Lei das Estatais, o que demonstra o não
atendimento ao art. 40 da Lei 13.303/2016. Contudo, tal artigo não delimitou prazo para seu
atendimento. Sendo assim, será proposto recomendar ao Metrô-DF, também, que adote as
providências necessárias para a elaboração do regulamento de que trata o mencionado dispositivo
legal.
71. Em complemento, vale dizer que os documentos do MCidades que regem a aplicação dos
recursos públicos do Orçamento Geral da União, a exemplo do Manual de Instruções para Aprovação
e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades - MICE (Portaria 164/2013, com
alterações posteriores) também carecem de alteração para induzir a aplicação da Lei 13.303/2013,
uma vez que somente preveem a execução de objetos por meio da Lei 8.666/1993 e da Lei 12.462/2012
(RDC).
72. Isso porque, em grande parte dos investimentos do MCidades, os intervenientes executores
são empresas estatais, sejam companhias de metrô, sejam empresas públicas de transporte, ou mesmo
em outras áreas de competência daquele ministério como a de saneamento, de habitação ou de
urbanização.
73. São esses intervenientes executores os órgãos responsáveis por realizar efetivamente as
licitações para contratar os objetos a serem custeados pelo órgão federal. Logo, urge a necessidade
de atualizar o referido manual (MICE) para incorporar a obrigatoriedade de utilizar a Lei
13.303/2016 nas contratações que vierem a ser realizadas por empresas estatais, sob pena de
infringência ao art. 91 da respectiva lei.
74. Sendo assim, será proposto recomendar ao Ministério das Cidades que atualize seu Manual
de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações - MICE (Portaria 164/2013, com

284
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

alterações posteriores) para contemplar a obrigatoriedade de aplicação da Lei 13.303/2016 nas
contratações que vierem a ser realizadas quando os intervenientes executores forem empresas
públicas ou sociedades de economia mista, sob pena de infringência ao art. 91 da respectiva lei.
IV. Conclusão
75. Trata-se de fiscalização, no âmbito do Fiscobras 2019, realizada pela Secretaria de
Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), com o objetivo de avaliar a conformidade do
Edital de Concorrência 02/2018 da Companhia do Metropolitano de Distrito Federal (Metrô-DF).
76. O edital em tela tem como objeto a contratação de empresa para execução das obras civis
de expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia do METRÔ, no Distrito Federal, o valor de referência
previsto é da ordem de R$ 122.909.390,69.
77. O empreendimento se encontra abarcado pelo Termo de Compromisso 409.748-80/20014,
cujo contrato foi firmado entre o Governo do Distrito Federal e a Caixa em 5/6/2014, tendo como
executor o Metrô-DF e tem como objetivo a expansão e a modernização do Metrô-DF.
78. Em relação às questões de auditoria A e B, que tratam, respectivamente, do detalhamento do
orçamento da obra e da adequabilidade dos valores praticados, os testes aplicados não evidenciaram
achados materialmente relevantes dignos de relato.
79. Em relação à questão C, que trata de regularidade do procedimento licitatório, foi
identificada uma oportunidade de melhoria decorrente da constatação de que os procedimentos
licitatórios do Edital tiveram como base legal a Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos da
Administração Pública, em detrimento da aplicação da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).
80. A Lei das Estatais, obrigatória para as empresas públicas e sociedades de economia mista
vinculadas à União, Estados, Municípios e Distrito Federal a partir de 1º/7/2018, trata, dentre outros
assuntos, de normas aplicáveis à licitações e contratos destes entes.
81. A Lei das Estatais traz um compêndio de regras que possibilitam otimizar e aumentar a
eficiência das contratações, em termos de tempo, custo, qualidade e transparência, o que resulta em
aprimoramento da governança e gestão das contratações por ela regidas.
82. Nesse sentido considera-se que a aplicação da nova Lei não deve se restringir a somente
novos projetos, e que os benefícios e boas práticas propostos pela nova legislação devem ser
utilizados tanto em novos projetos, como naqueles já em curso, caso em que os benefícios de sua
aplicação devem ser estudados.
83. Portanto, considerando que a aplicação da nova legislação constitui uma oportunidade de
melhoria nas contratações públicas, será proposto recomendar ao Metrô-DF que adote providências
para a aplicação da Lei 13.303/2016 nos procedimentos licitatórios que serão ainda publicados, mas
cuja fase interna tenha sido iniciada anteriormente à data prevista no art. 91 daquela lei, com vistas à
obtenção dos potenciais benefícios apresentados pela nova legislação.
84. Verificou-se, ainda, que inexiste regulamentação específica do Metrô/DF sobre a Lei das
Estatais, o que demonstra o não atendimento ao art. 40 da Lei 13.303/2016. Contudo, tal artigo não
delimitou prazo para seu atendimento. Sendo assim, será proposto recomendar ao Metrô-DF, também,
que adote as providências necessárias para a elaboração do regulamento de que trata o mencionado
dispositivo legal.
85. No mesmo sentido, será proposto recomendar ao Ministério das Cidades que atualize o
Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades
- MICE (Portaria 164/2013, com alterações posteriores) para contemplar a obrigatoriedade de
aplicação da Lei 13.303/2016 nas contratações que vierem a ser realizadas quando os intervenientes
executores forem empresas públicas ou sociedades de economia mista.
86. Em relação às determinações do Acórdão 1.922/2019-TCU-Plenário, as informações obtidas
nesta auditoria e já juntadas aos autos do TC 023.744/2016-2 demonstram que o Metrô-DF adotou
providências no sentido de promover as adequações no projeto da obra, principalmente no que se
refere a revisão da análise estrutural e investigações geológicas e geotécnicas, o que resultou na
revisão do quantitativo de aço e concreto utilizados, e, consequentemente na estimativa de preço
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utilizada.
V. Proposta de encaminhamento
87. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
87.1. recomendar à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), com
fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que:
87.1.1. avalie a conveniência e a oportunidade de aplicar a Lei 13.303/2016 aos processos
licitatórios que serão ainda publicados, mas cuja fase interna tenha sido iniciada anteriormente à
data prevista no art. 91 daquela lei, com vistas à obtenção dos potenciais benefícios apresentados
pela nova legislação;
87.1.2. adote as providências que se fizerem cabíveis com vistas à elaboração da
regulamentação específica sobre licitações e contratos de que trata o art. 40 da Lei 13.303/2016.
87.2. recomendar ao Ministério das Cidades, com fundamento no art. 250, III, do Regimento
Interno do TCU, que atualize o Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e
Ações do Ministério das Cidades - MICE (Portaria 164/2013, com alterações posteriores) para
contemplar a obrigatoriedade de aplicação da Lei 13.303/2016 nas contratações que vierem a ser
realizadas quando os intervenientes executores forem empresas públicas ou sociedades de economia
mista, haja vista a expiração do prazo de transição previsto no art. 91 daquela lei.”

VOTO
Trata-se de auditoria realizada na Companhia do Metropolitano de Brasília (Metrô-DF), no
Ministério das Cidades e na Caixa Econômica Federal, com o objetivo de avaliar a conformidade do
Edital de Concorrência 02/2018 e seus anexos, o qual tem como objeto a contratação de empresa para
execução das obras civis de expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia do METRÔ, no Distrito
Federal.
2. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo
aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as seguintes questões:
1) O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários)
e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
2) Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?
3) O procedimento licitatório foi regular?
4) As adequações determinadas pelo Acórdão 1.922/2019-TCU-Plenário foram ajustadas no presente
Edital.

3. De início, cabe salientar que a equipe de fiscalização excluiu do escopo da auditoria os pontos
abordados pela fiscalização do TCDF e detalhados no relatório precedente, para que não ocorresse
sobreposição e retrabalho.
4. Também cabe registrar que as obras de expansão e modernização do Metrô-DF foram objeto
de auditoria do TCU (TC 011.498/2015-3) que originou o Acórdão 1.992/2016-TCU-Plenário, com
determinações ao Metrô-DF para adoção de providências acerca da insuficiência de detalhamento das
peças estruturais, cujo monitoramento está sendo realizado no âmbito do TC 023.744/2016-2.
5. Em relação às duas primeiras questões relacionados no item 2 deste voto, os testes aplicados
pela unidade técnica não evidenciaram achados materialmente relevantes merecedores de análise deste
Tribunal.
6. Entretanto, no tocante à regularidade da condução da licitação, foi constatado que os
procedimentos do Edital tiveram como base legal a Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos da
Administração Pública, em detrimento da aplicação da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).
7. A Lei das Estatais foi publicada em 1º/7/2016, com o objetivo de regulamentar o art. 173 da
Constituição Federal, e “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
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economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de
economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços”. Esse normativo
regulamentou todo o procedimento da realização de licitações das empresas estatais e trouxe um
conjunto de regras que possibilitam otimizar e aumentar a eficiência das contratações, em termos de
tempo, custo, qualidade e transparência.
8. Apesar da entrada em vigência a partir de sua publicação, o legislador optou por conceder
prazo de 24 meses para que as estatais promovessem as regulamentações necessárias, o que
flexibilizou sua utilização até a data de 1º/7/2018.
9. Ocorre que, mesmo após essa data limite, uma vez que o Edital 2/2018 do Metrô-DF, foi
publicado na data de 20/09/2018, com base em argumentos da Diretoria Técnica do Metrô-DF e em
parecer jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Evidências 3, 4, 5, e 7), o Metrô-DF
decidiu utilizar o regime jurídico da Lei 8.666/93 para a licitação em questão.
10. Em resumo, a mencionada diretoria argumenta que, desde 2014, as peças técnicas da fase
interna da licitação foram elaboradas tendo como base a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/2002 (Lei do
Pregão) e que, desde a publicação da Lei das Estatais, nenhum ato administrativo determinou ou
regulamentou a migração gradual de licitações em fase interna ou na fase externa, tanto no âmbito
federal como no distrital.
11. Por sua vez, o Parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal, de 14/06/2018,
(Evidência 7) concluiu pela possibilidade de continuidade do processo licitatório em tela em
conformidade com a Lei 8.666/93, sob o argumento de que interpretar e aplicar a nova norma de forma
antagônica aos critérios técnicos utilizados na fase interna da licitação, estruturada com base em lei
anterior, ocasionaria paralisação do procedimento, o que seria contrário ao interesse público, devido à
iminente publicação do edital.
12. Em essência, a discussão que se apresenta é a possibilidade de uma estatal utilizar as regras
definidas em normativo de licitação anterior a Lei 13.303/16 para a estruturação de edital publicado
após decorrido o prazo de 24 meses da publicação da mencionada lei, sob a alegação de que os estudos
da fase interna tiveram início em data anterior ao limite legal de 1º/7/2018.
13. Desde sua publicação, a Lei de Responsabilidade das Estatais suscitou diversas dúvidas
afetas ao prazo para sua completa aplicação. Tal controvérsia decorreu do fato de que, por um lado,
seu art. 97 estabelecia que a lei entraria em vigor a partir de sua publicação; e por outro, em seu art. 93,
que as empresas estatais, constituídas anteriormente a 30 de junho de 2016 teriam 24 meses para
promoverem as adequações necessárias para a aplicação da nova lei.
14. A aparente controvérsia foi dirimida pelo art. 71 do Decreto 8.945/2016 que deixou clara a
auto aplicabilidade da Lei 13.303, exceto quanto às seguintes hipóteses:
I - procedimentos auxiliares das licitações, de que tratam os art. 63 a art. 67 da Lei nº 13.303, de 2016;
II - procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de
empreendimentos, de que trata o § 4º do art. 31 da Lei nº 13.303, de 2016;
III - etapa de lances exclusivamente eletrônica, de que trata o § 4º da art. 32 da Lei nº 13.303, de 2016;
IV - preparação das licitações com matriz de riscos, de que trata o inciso X do caput do art. 42 da Lei nº
13.303, de 2016;
V - observância da política de transações com partes relacionadas, a ser elaborada, de que trata o inciso V
do caput do art. 32 da Lei nº 13.303, de 2016; e
VI - disponibilização na internet do conteúdo informacional requerido nos art. 32, § 3º , art. 39 , art.
40 e art. 48 da Lei nº 13.303, de 2016 .

15. O mencionado decreto, no § 2º do art. 71, deixou assente a permissão da “utilização da
legislação anterior para os procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até a
edição do regulamento interno referido no § 1º ou até o dia 30 de junho de 2018, o que ocorrer
primeiro”, ou seja, enquanto as adaptações não fossem promovidas, dentro do prazo limite de 24
meses, poderia ser aplicada a lei antiga.
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16. Apesar dessa controvérsia ter perdido importância, uma vez decorrido neste momento o
prazo máximo de transição previsto em lei, a equipe técnica deste Tribunal identificou que os
procedimentos licitatórios do “Edital de Concorrência 02/2018 do Metrô-DF”, tiveram como base a
Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos da Administração Pública), em detrimento da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais).
17. A essência da discussão está no fato de o legislador não ter explicitado se esse início do
procedimento licitatório se refere à sua efetiva publicação ou ao começo do planejamento da licitação,
em sua fase interna/preparatória. No presente caso, os estudos para as obras se iniciaram em 2014
(Evidência 4).
18. Entendo não haver dúvida em relação ao momento a ser considerado como de início do
procedimento, isso porque não se pode ampliar a interpretação de concessão dada pelo legislador para
uma transição de normativos. Com isso, a melhor interpretação é a de que a transição vale para
licitações que tiveram seu edital “publicado” entre a edição do regulamento interno referido no § 1º ou
até o dia 30 de junho de 2018, o que ocorrer primeiro.
19. E os motivos para essa interpretação são simples. Em primeiro lugar, não seria razoável
supor que o legislador fornecesse tempo indeterminado para a utilização da lei antiga, pois, caso
prevalecesse a tese encampada pela equipe técnica do Metrô, qualquer objeto que tivesse seus estudos
iniciados anteriormente à data de publicação da Lei 13.303, 1º/7/2016, poderia ser licitado por uma
empresa estatal com base na Lei 8.666/93, mesmo que decorrido um prazo elevado. Seria ampliar em
demasia uma flexibilidade pensada pelo legislador para harmonizar a transição dos comandos de uma
lei nova.
20. Em segundo, o prazo de dois anos definido para a mencionada transição foi suficiente para
que todos os procedimentos de adaptação tivessem sido incorporados pelas estatais, seja em relação à
definição de seus regulamentos internos, seja no tocante aos ajustes dos estudos desenvolvidos na fase
interna. Não seria razoável a alegação de que houve surpresa para a equipe técnica por comandos
exigidos em uma nova lei ou de que haveria custos de ajustes para um suposto “inédito” normativo,
decorridos 24 meses de sua publicação.
21. Em terceiro, é da data de publicação do edital que as empresas concorrentes têm ciência do
objeto a ser licitado e, automaticamente, começam a investir recursos na preparação de suas propostas.
A preservação dos comandos contidos em lei anterior visou manter o equilíbrio econômico nos
contratos firmados pela Administração com particulares no interregno transitório. Passado esse
período, natural que as empresas submetidas à nova lei já tivessem adaptado todos os seus
procedimentos.
22. Firmado esse posicionamento, entendo que, apesar da condução incorreta do procedimento
pelo Metrô, seria desproporcional determinar a anulação de todo certame em função de todos os custos
incorridos. Não obstante, oportuno que seja dada ciência à estatal da necessidade de aplicação da Lei
13.303/2016 nos procedimentos licitatórios que serão ainda publicados, mesmo que a fase interna
tenha sido iniciada anteriormente à data prevista no art. 91 daquela lei, com vistas à obtenção dos
potenciais benefícios apresentados pela nova legislação.
23. Também oportuno que seja recomendado ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
substituto do Ministério das Cidades na nova estrutura do Governo Federal, que atualize o seu Manual
de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério para contemplar a
obrigatoriedade de aplicação da Lei 13.303/2016 nas contratações que vierem a ser realizadas quando
os intervenientes executores forem empresas públicas ou sociedades de economia mista.
24. No tocante às determinações do Acórdão 1.922/2019-TCU-Plenário, as informações obtidas
nesta auditoria, juntadas aos autos do TC 023.744/2016-2 demonstram que o Metrô-DF adotou
providências no sentido de promover as adequações no projeto da obra.
25. Por fim, deixo de acolher a orientação para que a estatal adote as providências que se fizerem
cabíveis com vistas à elaboração da regulamentação específica sobre licitações e contratos de que trata
o art. 40 da Lei 13.303/2016, pois constato que o referido documento foi publicado no site da
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companhia (http://www.metro.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/regulamento_licitacoes_metrodfrev-2.1.pdf) em 4/4/2019.
Ante o exposto, voto por que este Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2279/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 036.542/2018-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V- Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador).
4. Órgãos/Entidades: Ministério do Desenvolvimento Regional; Caixa Econômica Federal;
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal; Ministério das Cidades (extinta).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de auditoria realizada na Companhia do
Metropolitano de Brasília (Metrô-DF), no Ministério das Cidades e na Caixa Econômica Federal, com
o objetivo de avaliar a conformidade do Edital de Concorrência 02/2018 e seus anexos, o qual tem
como objeto a contratação de empresa para execução das obras civis de expansão da Linha 1 – Trecho
Samambaia do METRÔ, no Distrito Federal,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
9.1. dar ciência à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), com fundamento
no art. 7º da Resolução 265/2014 – TCU, da necessidade de aplicação da Lei 13.303/2016 nos
procedimentos licitatórios que serão publicados, mesmo que a fase interna tenha sido iniciada
anteriormente à data prevista no art. 91 daquela lei, com vistas à obtenção dos potenciais benefícios
apresentados pela nova legislação;
9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, III,
do Regimento Interno do TCU, que atualize o Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos
Programas e Ações para contemplar a obrigatoriedade de aplicação da Lei 13.303/2016 nas
contratações que vierem a ser realizadas quando os intervenientes executores forem empresas públicas
ou sociedades de economia mista, haja vista a expiração do prazo de transição previsto no art. 91
daquela lei.
9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2279-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 040.559/2018-1 [Apenso: TC 005.679/2019-2].
Natureza: Embargos de Declaração (em Representação).
Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador).
Responsável: Ministério da Saúde (vinculador).
Interessado: Blau Farmacêutica S.A. (58.430.828/0001-60).
Recorrente: Blau Farmacêutica S.A. (58.430.828/0001-60).
Representação legal: Luis Gustavo Haddad (184147/OAB-SP) e outros, representando Blau
Farmacêutica S.A.
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
INDÍCIOS DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ECONOMICIDADE. RISCO
DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
OITIVAS. AGRAVOS. RISCO DE DESABASTECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRESENÇA
DO PERIGO NA DEMORA REVERSO. CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR. AUTORIZADO, EXCEPCIONALMENTE, A EXECUÇÃO DO CONTRATO
DECORRENTE DA ARP 108/2018, CASO VERIFICADA A NECESSIDADE PARA EVITAR O
DESABASTECIMENTO. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. COMUNICAÇÃO À
ANVISA, À CMED, À HEMOBRÁS, AO CADE E AO MPF. REFERENDO DA REVOGAÇÃO DA
CAUTELAR PELO PLENÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
SUPOSTOS VÍCIOS APONTADOS. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DE
PEDIDO DE INGRESSO COMO INTERESSADO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde
(SecexSaúde) em face de indícios de irregularidade praticados pelo Ministério da Saúde (MS)
relacionados a formação e assinatura da Ata de Registro de Preços 108/2018, em 5/11/2018, com a
empresa Blau Farmacêutica S.A., visando à aquisição, pelo período de 12 meses, do medicamento
imunoglobulina humana 5,0g injetável.
2. No presente momento processual, examinam-se: (i) embargos de declaração opostos pela
referida empresa (peça 134) contra Acórdão 26/2019-TCU-Plenário (peças 109-111); (ii) pedidos
formulados pela empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. de habilitação para ingressar nos
presentes autos na qualidade de terceiro interessado, de acesso ao inteiro teor destes autos e, ainda, a
juntada aos autos de cópia das missivas encaminhadas à Anvisa (peça 127); e (iii) requerimento da
empresa Blau Farmacêutica S.A. no sentido de convocação de reunião urgente entre o Departamento
de Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes deste E. TCU, a ser
realizada perante esta C. Corte, a fim de que sejam esclarecidas em definitivo as condições a serem
observadas para o imediato prosseguimento da execução da integralidade do Contrato nº 238/2018,
evitando-se o iminente desabastecimento do medicamento (peças 122- 126).
3. A deliberação embargada (Acórdão 26/2019-TCU-Plenário) referendou a revogação da
medida cautelar adotada em 4/12/2018 (despacho de peça 16, referendada pelo Plenário do Tribunal,
em sessão de 5/12/2018, mediante o Acórdão 2.875/2018- TCU-Plenário, acostado à peça 28), por
meio do despacho de peça 94, proferido em 16 de janeiro de 2019, bem como as medidas acessórias
constantes desse despacho, as quais transcrevo a seguir:
“44.3. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, incisos II e III, do
Regimento Interno do TCU (RI/TCU), que:
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44.3.1. encaminhe ao Tribunal (SecexSaúde), no prazo de até 30 dias, as justificativas para a
decisão que vier a adotar quanto à aquisição do medicamento imunoglobulina, as quais deverão
avaliar (tanto do ponto jurídico como econômico) ao menos as seguintes questões / alternativas (de
forma isolada ou em conjunto) em contraste com a aquisição decorrente da licitação em discussão:
a. real situação dos estoques disponíveis no Ministério da Saúde frente à atual demanda do
medicamento, o que deverá balizar o risco do desabastecimento, a urgência da reposição dos estoques
e, consequentemente, contribuir para fundamentar as decisões a serem tomadas;
b. pesquisa de preços de mercado nacional do medicamento (aquisições realizadas pela
Administração Pública constantes do Banco de Preços da Saúde (BPS), ComprasNet, entre outros);
c. pesquisa de preços de mercado internacional do medicamento, observando os valores
encontrados na consulta realizada pela SecexSaúde (peça 93, p. 10-22);
d. negociação com as empresas participantes do Pregão 60/2018 com objetivo de adequar os
preços ofertados ao valor unitário de R$ 754,49 por medicamento, valor do PMVG definido pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para o medicamento fornecido pela
empresa Blau Farmacêutica S.A., em razão de impossibilidade legal de pagamento a maior desse
referencial (Lei 10.742/2003 e atos da CMED dela decorrentes);
e. aquisição parcial com a licitante vencedora, apenas a quantia necessária para garantir o não
desabastecimento do medicamento até que outro procedimento licitatório seja concluído;
f. aquisição do estoque da Hemobrás ou de outros possíveis fornecedores nacionais, por meio
de contratação emergencial;
g. aquisição no mercado internacional, por meio de contratação emergencial;
h. nova licitação para aquisição dos 25% do medicamento desertos do Pregão Eletrônico SRP
60/2018 (quantitativo de 107.405 unidades do item 2, cota reservada para ME e EPP);
44.3.2. apresente ao Tribunal (SecexSaúde), no prazo de até 60 dias, plano de ação para
instituição de uma sistemática de aquisição dos medicamentos mais relevantes (curva ABC)
adquiridos pelo Ministério, incluindo os proveniente de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo
(PDPs), que: (i) garantam a realização de licitações tempestivas e que situações como as hora em
curso não se repitam; (ii) prevejam o adequado acompanhamento da demanda e da oferta desses
medicamento no mercado nacional, e dos preços, tanto no mercado nacional como internacional;
44.4. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento
Interno do TCU (RI/TCU), que:
44.4.1. efetue avaliação de impacto regulatório da política de fixação de preços máximos da
CMED, informando ao Tribunal, no prazo de até 60 dias, as eventuais providências adotadas ou
justificando a não adoção da recomendação;
44.4.2. efetue avaliação de impacto regulatório da política de regulamentação e de registros e
autorizações de medicamentos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), informando
ao Tribunal, no prazo de até 60 dias, as eventuais providências adotadas ou justificando a não adoção
da recomendação, e determinar à SecexSaúde que monitore as providências adotadas
44.5. determinar à Secretária de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) que:
44.5.1. acompanhe os procedimentos adotados pelo Ministério da Saúde na aquisição do
medicamento imunoglobulina, representando ao Tribunal no caso de descumprimento da presente
decisão e, também, no caso de a decisão tomada pelo Ministério da Saúde não ter sido
adequadamente fundamentada e/ou ter resultado em dano ao erário;
44.5.2. instaure processo de representação para apuração da responsabilidade dos agentes do
Ministério da Saúde omissos em seus deveres de agir tempestivamente no melhor interesse público
providenciando licitação tempestiva;
44.5.3. autuar processos de monitoramento das providências adotadas pelo Ministério da Saúde
no cumprimento das recomendações constante do subitem 44.4, bem como das medidas adotadas pelo
Cade e pela CMED no cumprimento das providencias constantes dos subitens 44.6 e 44.7,
respectivamente;
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44.6. tendo em vista os indícios de formação de cartel, enviar cópia deste processo ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao Ministério Público Federal (MPF) para que tomem
as providencias cabíveis a seus respectivos cargos;
44.7. tendo em vista as ofertas de preços acima do Preço Máximo de Venda ao Governo
(PMVG) estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), em afronta
ao disposto na Lei 10.742/2003 e atos da CMED dela decorrentes, enviar cópia deste processo à
CMED para que avalie a aplicação das sanções legais aos licitantes que ofertaram preços superiores
aos preços máximos fixados pela referida câmara;
44.8. comunicar a presente decisão ao Ministério da Saúde, à empresa Blau Farmacêutica S.A.,
à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa);
44.9. autorizar o arquivamento do presente processo, após a adoção das providências
determinadas neste despacho e a efetivação das competentes comunicações, nos termos do art. 169,
inciso II, do Regimento Interno do TCU.” (grifos nos itens objeto de embargos).
4. Tendo em vista a natureza da matéria, solicitei, preliminarmente, o pronunciamento da
Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), com fundamento no art. 37 da Resolução-TCU
nº 305, de 28 de dezembro de 2018.
5. Transcrevo, com os ajustes de forma que entendo aplicáveis, a instrução elaborada pela
unidade técnica especializada (peça 143), cuja proposta de encaminhamento foi anuída pelo diretor
dessa especializada (peça 144).
“INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de representação desta unidade técnica a respeito de possíveis irregularidades
ocorridas no Ministério da Saúde (MS), relacionadas a formação e assinatura de Ata de Registro de
Preços (ARP), com vistas a aquisição do hemoderivado imunoglobulina humana 5,0g injetável. Após a
prolação do Acórdão 26/2019-TCU-Plenário (da relatoria do Ministro Augusto Nardes), a empresa
Blau Farmacêutica opôs embargos de declaração contra a decisão, sobre os quais o Relator solicitou
o pronunciamento prévio desta especializada (peça 138).
Na oportunidade, o Excelentíssimo Ministro Relator também solicitou manifestação da
SecexSaúde sobre pedido formulado pela empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda., no qual
requer o ingresso nos autos na qualidade de terceiro interessado, bem como sobre requerimento da
empresa farmacêutica Blau, no sentido de convocação de reunião urgente entre o Departamento de
Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes do TCU.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
1. Inicialmente, quanto ao agravo, necessário trazer à lume o disposto no Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União:
‘Art. 277. Cabem os seguintes recursos nos processos do Tribunal: (...)
III – embargos de declaração; (...)
Art. 287. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição
em acórdão do Tribunal.
§ 1º Os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183, com
indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. (...)’
2. A notificação da Blau sobre o Acórdão foi realizada por meio do Ofício 0033/2019TCU/SecexSaúde, de 30/1/2019 (peça 114), com ciência do representante da empresa em 5/2/2019
(peça 133). Os embargos foram recebidos neste Tribunal em 13/2/2019, portanto, dentro do prazo de
dez dias preconizado pelo normativo de regência.
EXAME TÉCNICO
Dos Embargos de Declaração
3. No mérito, requer o embargante sejam aclarados os itens ‘g’ e ‘h’, do parágrafo 44.3.1, da
aludida Decisão, cujo teor reproduz-se a seguir:
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‘44.3. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, incisos II e III, do
Regimento Interno do TCU (RI/TCU), que:
44.3.1. encaminhe ao Tribunal (SecexSaúde), no prazo de até 30 dias, as justificativas para a
decisão que vier a adotar quanto à aquisição do medicamento imunoglobulina, as quais deverão
avaliar (tanto do ponto jurídico como econômico) ao menos as seguintes questões / alternativas (de
forma isolada ou em conjunto) em contraste com a aquisição decorrente da licitação em discussão:
(...)
g. aquisição no mercado internacional, por meio de contratação emergencial;
h. nova licitação para aquisição dos 25% do medicamento desertos do Pregão Eletrônico SRP
60/2018 (quantitativo de 107.405 unidades do item 2, cota reservada para ME e EPP);’.
4. Sobre o disposto, requer a complementação do Acórdão embargado para que ele preveja,
expressamente, que qualquer dessas possibilidades – assim como qualquer outra de que se venha
cogitar para a aquisição da imunoglobulina – está condicionada ao atendimento da legislação
aplicável às contratações públicas (Lei de Licitações, Lei do Pregão etc.), assim como da legislação
sanitária (peça 134, p. 2).
5. Complementa afirmando que, em se tratando de medicamento, impõe-se que a aquisição se dê
apenas de fornecedores que detenham registros válidos no Brasil, devidamente aprovados pela
ANVISA, nos termos da Lei 6.360/1976.
6. Também alega erro material a ser corrigido, aduzindo que a Decisão:
afirmou que o preço de R$ 754,49 teria sido ‘mantido após análise do pedido de revisão
excepcional de preço do produto imunoglobulina formulado pela citada empresa’ (v. acórdão
embargado, p. 32) e que ‘o pedido de ajuste de preço do medicamento [...] foi indeferido’ (v. acórdão
embargado, p. 27).
7. Argui no sentido de tratar-se de informação equivocada pois, estando o pedido de revisão da
Embargante junto à CMED calcado na análise de dois elementos que repercutem sobre o PMVG –
(i) a definição do preço fábrica e (ii) a exclusão do medicamento da lista de medicamentos sujeitos ao
CAP –, defende verídico que, por ocasião do acórdão embargado, nenhum deles havia sido decidido
pela CMED (peça 134, p. 3).
8. Afirma que, no que diz respeito à revisão extraordinária do preço fábrica, a competência
privativa para análise do pleito seria do Conselho de Ministros, órgão máximo deliberativo da
CMED. Já quanto ao CAP, a decisão respectiva teria sido divulgada pela CMED apenas muito
recentemente, em fevereiro de 2018, estando em curso [em 13/2/2018] prazo de interposição de
recurso administrativo.
9. Por tal razão, aduz que, ao consignar que o processo em curso perante a CMED teria sido
concluído, com o indeferimento do pleito da Embargante, o julgado embargado teria se fundamentado
em erro material manifesto (peça 134, p. 4).
Análise dos pedidos
10. Sobre o requerimento de complementação do acórdão embargado para que preveja,
expressamente, que qualquer das possibilidades previstas nos itens ‘g’ e ‘h’, do parágrafo 44.3.1, da
Decisão embargada – assim como qualquer outra de que se venha cogitar para a aquisição da
imunoglobulina – está condicionada ao atendimento da legislação aplicável, não cabe deferimento.
11. Ora, o senso comum é mais que suficiente à perfeita compreensão do que é determinado pelo
Tribunal quando, porventura, haja dúvida sobre a obrigatoriedade de cumprimento da Lei. Até porque
não poderia esta Corte decidir no sentido de autorizar o gestor a agir em desconformidade com a
norma legal eventualmente aplicável à matéria objeto da decisão.
12. Ademais, está o administrador público adstrito ao previsto na legislação nacional, não
apenas quanto a não fazer o que a lei proíbe, mas no sentido de somente poder agir caso haja
previsão legal. Isso ocorre em função dos princípios da legalidade estrita, da impessoalidade e da
supremacia do interesse público.
13. Ou seja, enquanto que no âmbito das relações particulares pode-se fazer tudo o que a lei
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não proíbe, vigorando o princípio da autonomia de vontade, naquelas em que o Estado for parte
haverá limitação à atuação administrativa, visto que o administrador público está sujeito, durante a
sua atuação funcional, aos ditames da lei. Diz-se, portanto, indisponível o interesse público.
14. Por fim, relevante mencionar o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, com redação dada pela Lei 12.376, de 2010. O art. 3º
dessa norma afirma que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
15. Nesse sentido, entende-se incabível a complementação do Acórdão embargado para que
preveja, expressamente, que qualquer das possibilidades previstas nos itens ‘g’ e ‘h’, do parágrafo
44.3.1, da Decisão embargada – assim como qualquer outra de que se venha cogitar para a aquisição
da imunoglobulina – está condicionada ao atendimento da legislação aplicável.
16. Quanto à alegação de existência de erro material no Acórdão, presente nos autos deste
processo (peça 90, p. 4-6) comunicado emitido pela CMED à Blau, por meio do Ofício
387/2018/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA, de 15/10/2018, onde constou resposta sobre o pedido
realizado pela empresa:
‘(...)
5. Diante do exposto, no que se refere à revisão extraordinária do preço do medicamento
IMUNOGLOBULIN, a Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (SCMED) indefere o pedido, uma vez que após a perda da vigência da Medida
Provisória 2754/2016 não há autorização legal para proceder novos reajustes extraordinários.
(grifou-se)
(...)’
17. Logo, a Decisão desta Corte baseia-se em informação oficial apresentada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
18. Ademais, o dispositivo do julgado atacado se limitou a trazer o histórico acerca dos motivos
ensejadores da decisão liminar que havia sido adotada, consoante se pode observar do excerto
abaixo:
‘31. Relembro que o cerne do pressuposto do fumus boni iuris da cautelar ora agravada está
no fato de que o preço ora adjudicado à empresa Blau Farmacêutica (R$ 869,00) é: (i)
significativamente maior que a média das últimas aquisições (R$ 550,47), média essa calculada com
base na média ponderada do valor unitário do medicamento (tabela de peça 7, excluindo-se os
registros dos exercícios 2013-2014) (itens 69-70 da instrução da SecexSaúde de peça 88); e (ii) acima
do PMVG definido pela CMED para o medicamento comercializado pela referida empresa (R$
754,49), que conforme decisão da Anvisa, foi mantido após análise do pedido de revisão excepcional
de preço do produto imunoglobulina formulado pela citada empresa (peça 90, p. 1-6).’ (grifou-se).
19. Ocorre que o julgado ora embargado inclusive revogou a mencionada medida acautelatória.
Assim, ainda que existisse a possibilidade de a Cmed revisar, de forma extraordinária, o preço do
medicamento comercializado pela empresa Blau, não haveria equívoco entre o que foi pensado pelo
Excelentíssimo Ministro Relator e o consignado no acórdão. Essa condição se mostra essencial para
que o erro material alegado possa ser sanado mediante os embargos de declaração, consoante o
Acórdão 1.775/2017-TCU-Plenário (Relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues).
20. Por todo o exposto, caberá propor a improcedência do recurso.
21. Em complemento, necessário consignar que, sobre as alegações relacionadas à competência
dos órgãos da Cmed para decidir sobre a matéria, não são os embargos de declaração o meio
processual adequado para discussão do mérito do assunto, sobretudo quando este não guarda relação
com o objeto dos autos.
Do pedido formulado pela empresa LFB
22. Destaca-se a previsão legal sobre o ingresso de interessado no processo, nos termos do art.
146, do RITCU:
Art. 146. A habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo
relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado.
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§ 1º O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima
para intervir no processo.
§ 2º O relator indeferirá o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior.
23. Em suma, por meio de seu pedido (peça 127), o LFB afirma ser a empresa responsável pela
transferência de tecnologia à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)
para a produção dos principais medicamentos hemoderivados utilizados pelos pacientes do Sistema
Único de Saúde - SUS, destacando a albumina, a imunoglobulina humana e os fatores de coagulação
VIII e IX, dentre outros.
24. Destaca, ainda, prestar à Hemobrás um conjunto de serviços, dentro eles o serviço do
beneficiamento e fracionamento do plasma brasileiro coletado pela empresa. Menciona questões
relacionados a um lote de imunoglobulina que estaria armazenado na Hemobrás aguardando
liberação da Anvisa.
25. Indica ter sido mencionado diversas vezes no teor do Acórdão 26/2019, nos itens 83, 105,
106, 107, 110, 111, 113, 142 e 158, o que, juntamente com os fatos supramencionados, justificaria o
pedido de ingresso como terceiro interessado no TC 040.559/2018-1.
26. Requer o acolhimento das justificativas trazidas na petição, com sua consequente
habilitação para ingressar no TC 040.559/2018-1, na qualidade de terceiro interessado, o acesso ao
inteiro teor dos autos do processo e a juntada aos autos de cópia das missivas encaminhadas à
Anvisa.
Análise do pedido
27. O pedido deixa de apresentar razão legítima para que o laboratório francês seja autorizado
a intervir no processo.
28. Não existe relação entre a transferência de tecnologia entre o LFB e a Hemobrás e o objeto
dos presentes autos. As menções à empresa são relacionadas unicamente ao fato de existir
quantitativo de imunoglobulina remanescente do acordo em estoque na Hemobrás, sem, contudo,
existir autorização da Anvisa para a liberação do lote.
29. A problemática não integra, reprise-se, o objeto deste processo, sendo, portanto, incapaz de
justificar a habilitação do laboratório como interessado no processo. Entende-se, ainda, não serem as
razões apresentadas suficientes ao deferimento do acesso ao inteiro teor dos autos do processo.
30. Quanto à juntada de documentos, entende-se que deverá ser realizada nos autos do TC
008.749/2011-6, que trata do acompanhamento das transferências de tecnologia e das parcerias de
desenvolvimento produtivo da Hemobrás.
31. Portanto, deve o pedido do LFB de habilitação para ingressar no TC 040.559/2018-1, na
qualidade de terceiro interessado e de acesso ao inteiro teor dos autos deste processo ser indeferido,
pois não preenche os requisitos do art. 146 do RITCU.
Do requerimento da Blau de convocação de reunião
32. Em síntese, a empresa requer a convocação de reunião urgente entre o Departamento de
Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes do TCU, a ser realizada
perante esta Corte, a fim de que sejam esclarecidas em definitivo as condições a serem observadas
para o imediato prosseguimento da execução da integralidade do Contrato 238/2018, evitando-se o
iminente desabastecimento do medicamento.
Análise do pedido
33. Em consulta ao Sistema SEI do MS, Processo 25000.208979/2018-21, que trata da execução
do Contrato 238/2018, verificou-se documento (peça 141) informando já ter havido a aquisição e a
entrega do primeiro lote previsto no acordo, com vistas, conclui-se, ao saneamento da situação de
risco de desabastecimento que se verificou quando da prolação do Acórdão 26/2019-TCU-Plenário:
‘44.2. revogar, com fundamento no art. 289, § 1º, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), a
cautelar exarada no despacho de peça 16, referendada pelo Acórdão 2.875/2018-TCU-Plenário, de
forma a autorizar, excepcionalmente, a execução do contrato decorrente da Ata de Registro de
Preços 108/2018, caso se verifique necessária para evitar o desabastecimento;
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44.3. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, incisos II e III, do
Regimento Interno do TCU (RI/TCU), que:
44.3.1. encaminhe ao Tribunal (SecexSaúde), no prazo de até 30 dias, as justificativas para a
decisão que vier a adotar quanto à aquisição do medicamento imunoglobulina, as quais deverão
avaliar (tanto do ponto jurídico como econômico) ao menos as seguintes questões / alternativas (de
forma isolada ou em conjunto) em contraste com a aquisição decorrente da licitação em discussão:
(...)
e. aquisição parcial com a licitante vencedora, apenas a quantia necessária para garantir o
não desabastecimento do medicamento até que outro procedimento licitatório seja concluído;
(grifou-se)
(...)’
34. Ademais, verifica-se, do excerto, que a autorização do Tribunal se referiu apenas à
aquisição parcial, na quantia necessária para garantir o não desabastecimento do medicamento.
Logo, o pleito da Blau de imediato prosseguimento da execução da integralidade do Contrato
238/2018 não merece prosperar.
35. Não cabe ao TCU atuar como mediador da relação contratual estabelecida entre as partes.
O papel do Tribunal, in casu, é assegurar que as decisões dos gestores públicos responsáveis pelo
acordo estejam em acordo com os princípios da legalidade, economicidade, eficiência, entre outros.
36. Por fim, destaque-se que a requerente deixou de apresentar qualquer evidência de iminente
desabastecimento do medicamento, conforme alega em seu pleito (peça 122, p. 7).
37. Desse modo, entende-se pelo indeferimento do pedido da Blau Farmacêutica para que o
TCU convoque reunião urgente entre o Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOGMS), a Blau e representantes do TCU, a ser realizada perante esta Corte, a fim de que sejam
esclarecidas em definitivo as condições a serem observadas para o imediato prosseguimento da
execução da integralidade do Contrato 238/2018.
CONCLUSÃO
38. Da análise, conclui-se incabível a complementação do acórdão embargado para que
preveja, expressamente, que qualquer das possibilidades previstas nos itens ‘g’ e ‘h’, do parágrafo
44.3.1, da decisão embargada – assim como qualquer outra de que se venha cogitar para a aquisição
da imunoglobulina – está condicionada ao atendimento da legislação aplicável.
39. Ainda, que, estando a Decisão desta Corte baseada em informação oficial apresentada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e diante da inexistência de equívoco entre o que foi pensado
pelo Excelentíssimo Ministro Relator e o consignado no acórdão, entende-se que os trechos ora
atacados não apresentam ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como ausente qualquer erro
material, porquanto deve o pedido ser indeferido (parágrafos 10-21).
40. Sobre as alegações da Blau relacionadas à competência dos órgãos da Cmed para decidir
sobre a matéria, não são os embargos de declaração o meio processual adequado para discussão do
mérito do assunto, sobretudo quando este não guarda relação com o objeto dos autos.
41. Conclui-se, também, que o pedido do LFB de habilitação para ingressar no TC
040.559/2018-1, na qualidade de terceiro interessado e de acesso ao inteiro teor dos autos deste
processo deve ser indeferido, pois não preenche os requisitos do art. 146 do RITCU (parágrafos 2731).
42. Por fim, que não cabe ao TCU atuar como mediador da relação contratual estabelecida
entre a Blau e o MS. O papel do Tribunal, in casu, é assegurar que as decisões dos gestores públicos
responsáveis pelo acordo estejam em acordo com os princípios da legalidade, economicidade,
eficiência, entre outros. Ademais, a Blau deixou de apresentar qualquer evidência de iminente
desabastecimento do medicamento, conforme alega em seu pleito (peça 122, p. 7).
43. Desse modo, entende-se pelo indeferimento do pedido da Blau Farmacêutica para que o
TCU convoque reunião urgente entre o Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOGMS), a Blau e representantes do TCU, a ser realizada perante esta Corte, a fim de que sejam
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esclarecidas em definitivo as condições a serem observadas para o imediato prosseguimento da
execução da integralidade do Contrato 238/2018 (parágrafos 33-37).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
44. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) conhecer dos agravos interpostos pela Blau Farmacêutica para, no mérito, julgá-los
improcedentes (parágrafos 3-21);
b) indeferir o pedido do LFB de habilitação para ingressar no TC 040.559/2018-1, na
qualidade de terceiro interessado e de acesso ao inteiro teor dos autos deste processo, pois não
preenche os requisitos do art. 146 do RITCU (parágrafos 22-31);
c) indeferir o pedido da Blau Farmacêutica para que o TCU convoque reunião urgente entre o
Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes do TCU, a
ser realizada perante esta Corte, a fim de que sejam esclarecidas em definitivo as condições a serem
observadas para o imediato prosseguimento da execução da integralidade do Contrato 238/2018,
pelas razões expostas no âmbito da presente instrução (parágrafos 32-37).
d) encaminhar cópia do acórdão que vier a ser adotado por este Tribunal à Blau Farmacêutica,
ao Ministério da Saúde e ao LFB, destacando que o relatório e o voto que o fundamentarem poderão
ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista interesse,
o Tribunal poderá lhes encaminhar cópia desses documentos sem quaisquer custos.” (grifos no
original).
6. O Secretario da SecexSaúde manifestou-se de acordo com a proposta do auditor instrutor,
exceto quanto ao item 44 “b”, nos termos do parecer de peça 145, a seguir transcrito:
“1. De plano, manifesto minha concordância quanto às propostas dos itens 44 ‘a’, ‘c’ e ‘d’ da
instrução, que contaram com a concordância do diretor.
2. Contudo, permito-me discordar da proposta do item 44 ‘b’.
3. Conforme consta nos autos, o processo trata de representação, com pedido de medida
cautelar, formulada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) em face de indícios
de irregularidade praticados pelo Ministério da Saúde (MS) relacionados a formação e assinatura da
Ata de Registro de Preços 108/2018, em 5/11/2018, com a empresa Blau Farmacêutica S.A., visando à
aquisição, pelo período de 12 meses, do medicamento imunoglobulina humana 5,0g injetável.
4. Na instrução inaugural deste processo consta (peça 13, p. 5):
Da produção da imunoglobulina pela Hemobrás
28. Cabe destacar que a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) produzia o
fármaco objeto da Ata de Registro de Preços 108/2018. Todavia, para isso, havia a necessidade de
fracionamento do plasma, o qual vinha sendo realizado pelo Laboratoire Français du Fractionnement et des
Biotechnologies (LFB). Nesse sentido, caberá questionar ao Ministério da Saúde o motivo pelo qual optou por
adquirir o medicamento pronto do setor privado em detrimento de contratar empresa para realizar o
fracionamento do plasma estocado na Hemobrás.

5. Logo, segundo entendimento anterior desta Unidade Técnica, a resolução do mérito do
processo passa pelas razões de o Ministério da Saúde não ter adquirido o plasma fracionado pela
LFB. Por óbvio, de forma remunerada. Como decorrência lógica, a LFB possui interesse processual
no deslinde do mérito do processo que poderia ser (conforme deduz-se da instrução inicial) pela
obtenção do fármaco da Hemobrás, fracionado pela LFB.
6. Neste ponto é importante relembrar o brocado nemo potest venire contra factum proprium,
que consubstancia a vedação de comportamentos contraditórios.
7. No curso do processo averiguou-se que a opção do Ministério da Saúde por não realizar o
fracionamento do plasma estocado na Hemobrás foi a não liberação pela Anvisa (peça 88, p. 16, item
111-114).
8. É evidente que não compete ao TCU substituir o órgão regulador – a Anvisa – para decidir
pela liberação do fármaco ou negar tal liberação –, o que poderia induzir à conclusão de que nem
mesmo em tese há provimento útil à empresa neste processo.
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9. Contudo, verifica-se na documentação juntada pela empresa que o fundamento do pedido de
ingresso da LFB é que ela interpôs recurso de reconsideração da decisão da Anvisa, sob argumento
de que (peça 127, p. 29-31):
‘... não foi realizada a avaliação da totalidade da documentação apresentada, para que a decisão final
fosse melhor respaldada, conforme abaixo descrito, o que foi confirmado a partir da resposta recebida pelo
LFB, em 23/novembro/18, por parte da GIMED, via e-mail (Anexo 1):
(...)
Desta forma, reiteramos nosso posicionamento que, após os resultados das análises laboratoriais
realizados e com base nos dados dos ciclos de esterilização do processo produtivo, os produtos do TAF 11
podem ser distribuídos, sem nenhum risco aos pacientes do SUS, o que evitaria, inclusive, o descarte de 90679
frascos de hemoderivados produzidos, exclusivamente, com plasma brasileiro.’

10. Ou, em outros termos, a LFB alega vício na decisão da Anvisa que negou o pedido de
excepcionalidade. Por isso, sem qualquer pretensão de adentrar, neste momento, no mérito da
alegação da LFB, caso seja verdadeira, configura vício na decisão do Ministério da Saúde, com
consequências no mérito deste processo.
11. Vale relembrar aqui a competência do TCU para atuação na correção de ato inserido na
esfera de discricionariedade do órgão regulador quando o ato está viciado. Nesse sentido, é o
enunciado do Acórdão 602/2008-Plenário (Relator. Min. Benjamin Zymler, grifei):
‘O controle do TCU sobre os atos de regulação é de segunda ordem, na medida que o limite a
ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida ao ente regulador. No caso de ato
discricionário praticado de forma motivada e em prol do interesse público, cabe ao TCU, tãosomente, recomendar a adoção das providências que reputar adequadas. Não é suprimida a
competência do Tribunal para determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de
discricionariedade das agências reguladoras, desde que viciado em seus atributos, a exemplo da
competência, da forma, da finalidade ou, ainda, inexistente o motivo determinante e declarado. Em
tais hipóteses e se a irregularidade for grave, pode até mesmo determinar a anulação do ato.’
12. Por fim, é preciso relembrar que, no direito brasileiro, as condições da ação devem ser
verificadas in statu assertionis, isto é, conforme alegado pela parte. Assim, alegado pela LFB o vício
da decisão da Anvisa e não havendo dúvidas que a decisão afeta seus interesses, deve ser a LFB
admitida nos autos com base nessa alegação, sem verificação das provas. O exame das provas deve se
dar no mérito do processo.
13. Isso posto, data venia, entendo que deve ser admitido o ingresso da empresa LFB nos autos
como terceiro interessado, nos termos do art. 146, do Regimento Interno do TCU, fixando-se prazo de
até 15 dias para o exercício das prerrogativas processuais previstas no referido Regimento.” (grifos
no original).
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Blau Farmacêutica S.A. contra o
Acórdão 26/2019-TCU-Plenário, mediante o qual esta Corte de Contas referendou a revogação da
medida cautelar adotada em 4/12/2018 (despacho de peça 16, homologada pelo Plenário do Tribunal
mediante o Acórdão 2.875/2018-TCU-Plenário, acostado à peça 28), por meio do despacho proferido
em 16 de janeiro de 2019 (peça 94), bem como as medidas acessórias constantes do mencionado
despacho.
2. Originalmente, o presente processo cuidou de representação formulada pela Secretaria de
Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) em face de indícios de irregularidade praticados pelo
Ministério da Saúde (MS) relacionados a formação e assinatura da Ata de Registro de Preços
108/2018, em 5/11/2018, com a empresa Blau Farmacêutica S.A., visando à aquisição, pelo período de
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12 meses, do medicamento imunoglobulina humana 5,0g injetável.
3. Neste momento processual, além dos embargos, examinam-se também: (i) pedidos formulados
pela empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. de habilitação para ingressar nos presentes
autos na qualidade de terceiro interessado, de acesso ao inteiro teor destes autos e, ainda, a juntada aos
autos de cópia das missivas encaminhadas à Anvisa (peça 127); e (ii) requerimento da empresa Blau
Farmacêutica S.A. no sentido de convocação de reunião urgente entre o Departamento de Logística do
Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes deste E. TCU, a ser realizada perante esta C.
Corte, a fim de que sejam esclarecidas em definitivo as condições a serem observadas para o imediato
prosseguimento da execução da integralidade do Contrato nº 238/2018, evitando-se o iminente
desabastecimento do medicamento (peças 122- 126).
4. No tocante à análise de admissibilidade, entendo que os embargos merecem ser conhecidos
porque preenchem os requisitos aplicáveis à espécie (arts. 32, inciso II, e 34 da Lei nº 8.443/1992, c/c
277, inciso III, e 287, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU – RITCU).
II
5. Em síntese, a empresa embargante requer sejam aclaradas as alíneas “g” e “h” do parágrafo
44.3.1 do despacho proferido em 16 de janeiro de 2019 (peça 94), que foi referendado pela decisão
atacada. Argumenta sobre a necessidade de complementar o acórdão atacado para que ele preveja,
expressamente, que qualquer das possibilidades das referidas alíneas – assim como qualquer outra de
que se venha cogitar para a aquisição da imunoglobulina – esteja condicionada ao atendimento da
legislação aplicável às contratações públicas (Lei de Licitações, Lei do Pregão etc.), assim como da
legislação sanitária.
6. Requer, também, a correção de erro material relacionado ao status do processo em curso
perante a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o qual trata de pedido de
revisão extraordinária do preço do medicamento “imunoglobulin".
7. Tendo em vista a natureza da matéria, solicitei, por meio do despacho de peça 138, o
pronunciamento da unidade técnica especializada, SecexSaúde, com fundamento no art. 37 da
Resolução-TCU nº 305, de 28 de dezembro de 2018, acerca dos embargos ora em exame, dos pedidos
formulados pela empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. e do requerimento da Blau
Farmacêutica S.A. no sentido de convocação de reunião entre o Departamento de Logística do
Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes do TCU.
8. O auditor da referida unidade analisou os argumentos apresentados pelo recorrente e, também,
os outros dois pedidos, conforme itens 3 a 37 da instrução transcrita no relatório precedente, e concluiu
que:
8.1. A complementação da decisão embargada para que preveja, expressamente, que qualquer
das possibilidades previstas nas alíneas “g” e “h” do parágrafo 44.3.1 do despacho de peça 94 – assim
como qualquer outra de que se venha cogitar para a aquisição da imunoglobulina – esteja condicionada
ao atendimento da legislação aplicável é incabível;
8.2. Inexiste erro material, tendo em vista que a decisão do Tribunal está baseada em informação
oficial apresentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e, também, qualquer
equívoco entre o que foi pensado pelo Excelentíssimo Ministro Relator e o consignado no acórdão;
8.3. Os trechos atacados não apresentam ponto obscuro, contraditório ou omisso;
8.4. Em relação à competência dos órgãos da Cmed para decidir sobre a matéria, não são os
embargos de declaração o meio processual adequado para discussão do mérito do assunto, sobretudo
quando este não guarda relação com o objeto dos autos;
8.5. Os pedidos das empresas LFB (habilitação para ingressar no TC 040.559/2018-1) e Blau
Farmacêutica (TCU convoque reunião entre o DLOG-MS, a Blau e representantes do TCU) devem ser
indeferidos, pois o primeiro não preenche os requisitos do art. 146 do RITCU e não cabe ao TCU atuar
como mediador da relação contratual estabelecida entre a Blau e o MS (segundo pedido).
9. Diante desses posicionamentos, o auditor da SecexSaúde propõe: (a) conhecer dos agravos (na
verdade, trata-se de embargos declaratórios) para, no mérito, julgá-los improcedentes; (b) indeferir os
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pedidos das empresas LFB e Blau; e (c) encaminhar cópia do acórdão que vier a ser adotado ao MS e
às duas empresas citadas. O diretor dessa especializada anuiu essa proposta.
10. Ao manifestar-se nos autos, o secretário da SecexSaúde discordou apenas quanto ao
indeferimento do ingresso da empresa LFB nos autos como terceiro interessado. Conforme exposto em
seu parecer de peça 145, reproduzido no relatório que antecede este voto, o entendimento desse
dirigente foi no sentido admitir o ingresso da empresa LFB nos autos como terceiro interessado, nos
termos do art. 146 do RITCU, fixando-se prazo de até 15 dias para o exercício das prerrogativas
processuais previstas no referido normativo.
III
11. Manifesto minha concordância com a proposta da unidade técnica especializada, cujas
análises, fundamentos e conclusões adoto como razões de decidir, sem prejuízo das considerações que
passo a expor.
12. Quanto à primeira questão colocada pelo embargante, uma vez que: (i) o Tribunal não
poderia decidir no sentido de autorizar o gestor a agir em desconformidade com a norma legal
eventualmente aplicável à matéria objeto da decisão; e (ii) o art. 3° do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LICC) estabelece que: “Ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece”; a complementação do acórdão para que ele preveja, expressamente,
o atendimento à legislação aplicável não é cabível.
13. No tocante à alegação de existência de erro material na deliberação relacionada ao status do
processo em curso na CMED (“Pedido de Revisão Excepcional de Preço do produto
‘IMUNOGLOBULIN’ - lmunoglobulina Humana 5,0”), entendo que a decisão do Tribunal (Despacho
de 16/1/2019) não apresenta erro, pois foi alicerçada em documento constante dos autos – Ofício
387/2018/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA, de 15/10/2018 (peça 90, p. 4-6). Ressalto que tal documento
trata de informação oficial enviada pela Anvisa em atendimento à diligência desta Corte de Contas
(Ofício 0519/2018-TCU/SecexSaúde, de 4/12/2018, acostado a peça 18).
14. Por pertinente, transcrevo trecho do citado Ofício 387/2018 que explicita o posicionamento
que constou do Despacho que proferi em 16/1/2019 (peça 94), referendado pela deliberação ora
embargada (Acórdão 26/2019-TCU-Plenário), in verbis:
“5. Diante do exposto, no que se refere à revisão extraordinária do preço do medicamento
IMUNOGLOBULIN, a Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (SCMED) indefere o pedido, uma vez que após a perda da vigência da Medida
Provisória nº 2754/2016 não há autorização legal para proceder novos reajustes extraordinários.”
(grifou-se).
15. Além disso, oportuno destacar que esse ponto questionado pelo embargante se limitou a
trazer o histórico acerca dos motivos que ensejaram a decisão liminar que havia sido adotada
(Despacho de 4/12/2018, peça 16, referendado pelo Acórdão 2.875/2018-TCU-Plenário, peça 29), a
qual foi agravada pela Blau Farmacêutica e, na apreciação desse agravo, foi revogada pelo Despacho
de 16/1/2019 (peça 94), referendado pela deliberação ora guerreada.
16. Dessa forma, entendo que não existem quaisquer vícios, passiveis de serem sanados na via
estreita dos embargos declaratórios, entre os elementos constantes do relatório, voto e acórdão que
compõem a decisão recorrida.
17. Rememoro que o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre os embargos de
declaração é no sentido de que os vícios da omissão, obscuridade e contradição são aqueles
decorrentes do próprio julgado e que prejudicam a sua perfeita compreensão, e não aqueles que bem
entenda o embargante, muito menos como meio transverso visando impugnar os fundamentos da
decisão atacada.
IV
18. Por ter sido demonstrada a razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146 do
RITCU, defiro o pedido da empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. de habilitação para
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ingressar nos presentes autos, na qualidade de terceiro interessado, e fixo o prazo de 15 dias para o
exercício das prerrogativas processuais previstas no referido normativo.
19. Por fim, considerando que não cabe ao TCU atuar como mediador da relação contratual
estabelecida entre as partes, indefiro o requerimento da Blau Farmacêutica para que o Tribunal
convoque reunião entre o Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e
representantes do TCU, a fim de que sejam esclarecidas em definitivo as condições a serem observadas
para o imediato prosseguimento da execução da integralidade do Contrato 238/2018.
20. Desse modo, acompanho o encaminhamento proposto pela SecexSaúde, na forma exposta
pelo seu Titular, no sentido de conhecer dos embargos de declaração interpostos pela empresa Blau
Farmacêutica S.A. contra o Acórdão 26/2019-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los, deferir o
pedido empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. de habilitação para ingressar nos presentes
autos, na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU,
fixando-se prazo de até 15 dias para o exercício das prerrogativas processuais previstas no referido
regimento; e indeferir o pedido da Blau Farmacêutica para que o TCU convoque reunião entre o
Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e representantes do TCU.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este
Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2280/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 040.559/2018-1.
1.1. Apenso: 005.679/2019-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração (em Representação).
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Blau Farmacêutica S.A. (58.430.828/0001-60)
3.2. Responsável: Ministério da Saúde (vinculador).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
8. Representação legal:
8.1. Luis Gustavo Haddad (184147/OAB-SP) e outros, representando Blau Farmacêutica S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de
declaração opostos pela empresa Blau Farmacêutica S.A. em face do Acórdão 26/2019-TCU-Plenário,
mediante o qual esta Corte de Contas referendou a revogação da medida cautelar adotada em
4/12/2018 (despacho de peça 16, homologada pelo Plenário do Tribunal mediante o Acórdão
2.875/2018-TCU-Plenário, acostado à peça 28), por meio do despacho proferido em 16 de janeiro de
2019 (peça 94), bem como as medidas acessórias constantes desse despacho.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e
34 da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU,
para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. deferir o pedido da empresa LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda. de ingresso nos
autos como terceiro interessado, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, fixando-se
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prazo de até 15 (quinze) dias para o exercício das prerrogativas processuais previstas no referido
regimento;
9.3. indeferir o pedido da empresa Blau Farmacêutica para que o TCU convoque reunião
urgente entre o Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG-MS), a Blau e
representantes do TCU, a ser realizada perante esta Corte, a fim de que sejam esclarecidas em
definitivo as condições a serem observadas para o imediato prosseguimento da execução da
integralidade do Contrato 238/2018;
9.4. dar ciência da presente deliberação ao embargante, à empresa LFB Hemoderivados e
Biotecnologia Ltda., ao Ministério da Saúde, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
(Hemobras), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) e ao Ministério Público Federal (MPF).
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2280-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – 2ª Câmara
TC 010.163/2015-8 [Apenso: TC 023.980/2018-4]
Natureza: Embargos de Declaração (Relatório de Auditoria)
Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz
Responsáveis: Fernando José Marques de Carvalho (353.393.577-91); Leonardo Ribeiro de
Lacerda (023.648.367-60)
Interessados: C. G. Construções Ltda. (41.333.691/0001-22); Congresso Nacional (vinculador)
Representação legal: Anastacio Jorge Matos de Sousa Marinho (8502/OAB-CE) e outros,
representando C. G. Construções Ltda.; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ),
representando Fundação Oswaldo Cruz.
SUMÁRIO: AUDITORIA. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. OBRAS DO COMPLEXO DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE EUZÉBIO-CE. I)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL. SOBREPREÇO. II) PAGAMENTO DA VERBA EM PARCELAS
FIXAS,
DISSOCIADAS
DO
PERCENTUAL
DE
EXECUÇÃO
DAS
OBRAS.
SUPERFATURAMENTO. DETERMINAÇÕES À FIOCRUZ. PEDIDO DE REEXAME. NÃO
PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA
DELIBERAÇÃO EMBARGADA. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS.
RELATÓRIO
Transcrevo, a seguir, a instrução lançada no âmbito da Secretaria de Recursos (peça 145), a qual
contou com a anuência de seu corpo diretivo (peça 146):
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“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela C.G. Construções Ltda. (peça 137) contra o Acórdão
2571/2018-TCU-Plenário (peça 131), por meio do qual se negou provimento a pedido de reexame interposto
contra o Acórdão 1247/2016-TCU-Plenário (peça 74). A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas
pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em:
9.1 conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.

HISTÓRICO
2. Trata-se de relatório de auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana SeinfraUrbana na Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, no período de 11 a 29/5/2015, com o objetivo de fiscalizar
a construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos
localizado no Município de Euzébio/CE. A fiscalização teve por escopo a execução da 2ª e 3ª etapas da obra,
ambas contratadas junto à empresa C.G. Construções Ltda., mediante processo licitatório.
3. Por meio do Acórdão 1247/2016-TCU-Plenário, formularam-se determinações à Fiocruz acerca da
obra mencionada, concernentes à inadequação do preço da administração local e ao superfaturamento decorrente
do pagamento da administração em valores fixos, dissociados da execução contratual.
4. A seguir, a C.G. Construções Ltda., empresa interessada, interpôs pedido de reexame, ao qual foi
negado provimento, por meio do Acórdão 2571/2008-TCU-Plenário, conforme dispositivo acima reproduzido.
5. Inconformada, a empresa opõe embargos de declaração, que são objeto do presente exame.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
6. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade, que propôs o conhecimento do recurso e a suspensão
dos efeitos do inteiro teor do acórdão recorrido (peça 140), realizado em cumprimento a despacho proferido
pelo relator, Exmo. Ministro Aroldo Cedraz (peça 139).
EXAME TÉCNICO
7. Delimitação
7.1. O presente recurso tem por objeto examinar as seguintes irregularidades verificadas na obra de
construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos da Fiocruz
localizada no Município de Euzébio/CE:
a) o sobrepreço decorrente de quantitativos inadequados do item administração local;
b) o superfaturamento decorrente do pagamento da administração local em valores fixos, dissociados da
execução contratual;
c) o pagamento por serviços não realizados nas duas etapas da obra.
8. O sobrepreço decorrente de quantitativos inadequados do item administração local.
8.1. Alegações (peça 137, p. 6-8):
8.2. A embargante juntou ao pedido de reexame vasta documentação que relata os períodos, horários,
datas e valores despendidos com treinamento de pessoal para o atendimento às especificações do Processo
AQUA (declaração da gerenciadora Architectus; declaração de reuniões semanais elaborada pela C.G.
Construções; declaração atestando a ocorrência dos treinamentos; e planilhas de cálculo referentes aos
respectivos custos).
8.3. O entendimento do acórdão contestado de que a recorrente não demonstrou de que forma o processo
de certificação teria onerado os custos de BDI da obra se mostra contraditório com a documentação probatória
carreada aos autos.
8.4. Análise:
8.5. Nos termos dos enunciados da jurisprudência selecionada desta Corte de Contas:
A contradição passível de ser saneada pela via dos embargos de declaração é aquela verificada entre a deliberação
e/ou a ementa e os argumentos que lhes serviram de embasamento. Eventual discordância em relação ao suporte fático ou
ao parâmetro jurídico utilizados para a decisão do julgado trata-se de discussão de suposto erro in judicando, que não é
objeto dessa espécie recursal.
Acórdão 1354/2015-Plenário, Relator Benjamin Zymler.
Contradição entre a decisão e as peças dos autos ou decisões anteriores do Tribunal não enseja embargos de
declaração.
Acórdão 1174/2008-Segunda Câmara, Relator Marcos Bemquerer.
A contradição objeto de embargos de declaração deve estar contida dentro dos termos do inteiro teor da deliberação
atacada.
Acórdão 131/2015-Primeira Câmara, Relator Bruno Dantas.
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Os embargos de declaração não se prestam à correção de eventual erro na apreciação da matéria, seja ele error in
judicando ou error in procedendo.
Acórdão 171/2018-Plenário, Relator Benjamin Zymler.

8.6. No mesmo sentido, entre outros: Acórdãos 291/2015, Relator Walton Alencar Rodrigues, e
2972/2012, Relator Aroldo Cedraz, ambos do Plenário.
8.7. A contradição que é passível de embargos de declaração é aquela entre os próprios termos contidos
na deliberação recorrida, isto é, em seu dispositivo, voto condutor e relatório. Admitir a arguição da coerência
entre o acórdão recorrido e a documentação probatória acostada às peças dos autos significaria permitir a
reavaliação dos fundamentos que conduziram à prolação do acórdão recorrido e, dessa forma, a rediscussão do
respectivo mérito. Ou seja, significaria averiguar a ocorrência de error in judicando, matéria reservada a outras
espécies recursais.
8.8. Além disso, não existe a alegada contradição, pois a documentação probatória foi detalhadamente
analisada nos autos. Conforme consignado no voto condutor do acórdão recorrido (peça 132, p. 2):
8. A recorrente alega que o edital da licitação continha exigências especiais, sobretudo no que tange a necessidade
de obedecer ao Perfil de Qualidade Ambiental do Empreendimento, conforme definido pela Fiocruz, o que lhe importaria
custos extraordinários de treinamento e de pessoal.
9. Contudo, a documentação relativa a esses custos foi apresentada de forma deficiente, ou seja, incapaz de
comprovar a realização de custos extraordinários de gerenciamento da obra, e parcial, uma vez que visa a comprovar custos
extras de R$ 611.265,06, em muito inferiores ao excesso da cobrança de administração local.
10. Nesse ponto, a documentação acostada às peças 109-125 também não é apta a comprovar essa necessidade
adicional, em especial, no que tange a principal argumentação da recorrente: os altos custos relativos ao atendimento aos
critérios da Certificação Aqua, estimados em R$ 970.947,73.
11. Ademais, as declarações e documentos trazidos aos autos são, em quase sua totalidade, apócrifos ou constituem
de declarações produzidas pela própria recorrente ou por seu quadro de funcionários, ou, ainda, não conseguem comprovar
a ligação entre as despesas alegadas e as obras do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de
Imunobiológicos de Euzébio/CE.
12. Chama a atenção, em especial, que são listados nas planilhas da empresa profissionais como pedreiro, “aux. de
bomb. hidráulico”, pintor e diversos outros que não constam dos custos de administração local constantes das planilhas
orçamentárias originais da 2ª e da 3ª etapa da obra e que não são discriminados itens específicos relativos ao treinamento de
mão de obra na administração local.
13. Conforme bem observou a unidade técnica, os requisitos dessa Certificação já foram considerados quando se
optou por utilizar o referencial máximo como parâmetro de comparação dos custos de administração local.
14. Como arremate, é importante ressaltar que o percentual de administração local é muito superior a outras obras
públicas na região (...).
15. Concluo, portanto, que a recorrente não logrou êxito em quantificar e comprovar um impacto adicional ao limite
máximo já atribuído aos custos de BDI da obra, ou seja, não demonstrou objetivamente de que forma o processo de
certificação teria modificado a produtividade de seus profissionais e onerado o orçamento.

8.9. A questão é examinada em maiores detalhes nas instruções anteriores desta unidade (peças 104 e
128).
8.10. A alegação apresentada, portanto, é descabida e improcedente.
9. O superfaturamento decorrente do pagamento da administração local em valores fixos,
dissociados da execução contratual.
9.1. Alegações (peça 137, p. 8-9):
9.2. Existe nos autos prova cabal de que foram feitos ajustes no cronograma físico-financeiro da obra em
virtude da celebração de aditivos contratuais entre a Fiocruz e a C.G. Construções, os quais trouxeram equilíbrio
entre o pagamento e a execução do empreendimento.
9.3. As obras da 2ª etapa encontram-se atualmente com 98,53% do objeto já executado e 94,62% dos
pagamentos já faturados.
9.4. É obscuro o item do acórdão recorrido que afirma que não foram trazidos elementos comprobatórios
desses fatos.
9.5. Análise:
9.6. Quanto a esse tema, o voto condutor do acórdão recorrido registra que (peça 132, p. 3):
19. Oportuno destacar que a empresa recorrente alegou terem sido realizados ajustes no cronograma físicofinanceiro que teriam trazido equilíbrio à relação entre a execução contratual e a obra.
20. No entanto, ao se debruçar sobre a documentação trazida, a unidade técnica ponderou que não foram trazidos
documentos comprobatórios de que o equilíbrio contratual teria sido restaurado e de que os percentuais de execução e de
faturamento da etapa seriam de 98,53% e 94,62%, respectivamente, em relação à 2ª etapa da obra. Ademais, nada trouxe a
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recorrente em relação à 3ª etapa, na qual o superfaturamento dos pagamentos da administração local também foi
identificado.
21. Assim, também nesse item, não há reparos necessários a serem feitos na decisão vergastada.

9.7. Como se pode ver, o acórdão contestado afirma claramente a inexistência de prova do fato alegado,
conclusão que é confirmada nesta oportunidade, visto que a embargante persiste em nada trazer aos autos que a
contradiga objetivamente. Não existe a obscuridade alegada.
10. O pagamento por serviços não realizados nas duas etapas da obra.
10.1. Alegações (peça 137, p. 9-10):
10.2. Os profissionais apontados no voto (engenheiros, inclusive o responsável pela certificação
ambiental, mestre de obras e encarregado) prestaram serviços à embargante nos meses de junho e julho de 2015,
conforme atestam os contracheques juntados aos autos.
10.3. O voto do e. Relator resta mais uma vez contraditório aos documentos acostados aos autos.
10.4. Análise:
10.5. Novamente, a embargante alega suposta contradição, no intuito de obter a reavaliação dos
fundamentos do acórdão recorrido, rediscutir o mérito e, desse modo, averiguar error in judicando, o que não é
cabível em embargos de declaração.
10.6. A questão foi conclusivamente analisada pelo Exmo. Ministro Relator a quo, em seu voto (peça
132, p. 3-4):
22. Em relação à irregularidade de pagamento por serviços não realizados nas duas etapas da obra, a empresa
recorrente argumentou que “os profissionais de engenharia (inclusive o responsável pelas atividades de certificação
ambiental), o mestre de obras e os encarregados prestaram, sim, serviços nos meses de junho e julho de 2015 à recorrente”.
23. Esta irregularidade foi assim descrita pela equipe de auditoria que fiscalizou a obra considerada (peça 76, p. 27):
“110. Percebe-se que itens relativos aos profissionais constantes nas planilhas de administração local orçadas para
as duas etapas da obra ora analisadas que deveriam constar em todos os meses de execução da obra não constaram na
folha de pagamento do mês de julho de 2015, como, por exemplo, engenheiro para certificação ambiental, um mestre de
obras, e um encarregado.”
24. Nesta etapa processual, as alegações da recorrente em sua peça recursal e nos memorais posteriormente
apresentados são contraditórias no que se refere à efetiva ocupação e prestação dos serviços por esses profissionais.
25. Entre as incoerências, estão a indicação de trainee como gestor Aqua, função descrita pela recorrente como de
elevada complexidade, bem como a não comprovação da participação dos profissionais ora indicados nas reuniões de
treinamento. (...).
26. Ressalto que, ao comparar as novas indicações trazidas pela recorrente e as planilhas de execução da obra, a
Secretaria de Recursos concluiu não ter sido justificado o registro de três profissionais a menos na tabela de funcionários
relacionados com a administração local da obra de julho de 2015, apresentada pela Fiocruz, em relação aos que constam da
composição da administração local, também apresentada pela entidade, o que importa em pagamento por serviços não
realizados.

10.7. Essa questão também foi detalhadamente analisada nas instruções anteriores desta unidade (peças
104 e 128).
10.8. Portanto, a alegação é descabida e improcedente.
CONCLUSÃO
11. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) a embargante alega supostas contradições no intuito de obter a reavaliação dos fundamentos do acórdão
recorrido, rediscutir o mérito e, desse modo, averiguar error in judicando, o que não é cabível em embargos de
declaração;
b) o acórdão contestado afirma claramente a inexistência de prova do fato alegado, conclusão que é
confirmada nesta oportunidade, visto que a embargante nada trouxe aos autos que a contradiga objetivamente, o
que confirma a inexistência da obscuridade alegada.
12. Com base nessas conclusões, propõe-se o conhecimento dos embargos opostos e a sua rejeição.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
13. Ante o exposto, submete-se à consideração superior a presente análise dos embargos de declaração
opostos pela C.G. Construções Ltda. contra o Acórdão 2571/2018-TCU-Plenário, propondo-se, com
fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los;
b) dar conhecimento à embargante e aos demais interessados da decisão que vier a ser prolatada.”

É o Relatório.
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VOTO
Conforme exposto no Relatório precedente, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela
C.G. Construções Ltda. contra o Acórdão 2571/2018-TCU-Plenário, por meio do qual se negou
provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1247/2016-TCU-Plenário.
2. Cabe mencionar que a supracitada decisão foi tomada no âmbito de processo relatório de
auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, no período de 11 a 29/5/2015, com o
objetivo de fiscalizar a construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção
de Imunobiológicos localizado no Município de Euzébio-CE. A fiscalização teve por escopo a
execução da 2ª e 3ª etapas da obra, ambas contratadas junto à empresa C.G. Construções Ltda.,
mediante processo licitatório.
3. Em síntese, a embargante busca o reexame das seguintes irregulares encontradas: (i)
sobrepreço decorrente de quantitativos inadequados do item administração local; (ii) o
superfaturamento decorrente do pagamento da administração local em valores fixos, dissociados da
execução contratual; e (iii) o pagamento por serviços não realizados nas duas etapas da obra,
requerendo o que se segue em sua peça recursal (peça 137):
À luz do exposto, roga a embargante pela total procedência dos presentes Embargos de
Declaração, saneando as contradições e obscuridades apontadas na fundamentação que ensejou o
acórdão nº 2571/2018 – TCU – Plenário, de modo a reformar o decisum ora embargado, uma vez que
restou comprovado que não há qualquer indício de superfaturamento ou sobrepreço na segunda ou
terceira etapas das obras em apreço, haja vista que o percentual da taxa de administração local
apresentado pela recorrente se amolda às necessidades da Certificação AQUA e o cronograma físico
financeiro da obra está em pleno equilíbrio, considerando-se que os valores pagos pelo contrato estão
em conformidade com o prazo de entrega do objeto executado, não havendo que se falar em qualquer
tipo de reajuste, revisão ou glosa dos contratos pactuados entre a Fiocruz e a C.G Construções Ltda.,
conforme vasta documentação probatória acostada aos autos, o que se impõe por medida de justiça.
4. Ao analisar os novos fatos encaminhados, a unidade especializada concluiu que:
a) a embargante alega supostas contradições no intuito de obter a reavaliação dos fundamentos
do acórdão recorrido, rediscutir o mérito e, desse modo, averiguar error in judicando, o que não é
cabível em embargos de declaração;
b) o acórdão contestado afirma claramente a inexistência de prova do fato alegado, conclusão
que é confirmada nesta oportunidade, visto que a embargante nada trouxe aos autos que a contradiga
objetivamente, o que confirma a inexistência da obscuridade alegada.
5. De fato, ao compulsar os autos verifico que as irregularidades foram examinadas tanto no voto
condutor do acórdão recorrido, quanto nos pareceres que foram a eles incorporados.
6. Quanto ao exame da primeira irregularidade, não há contradição, vez que a documentação
probatória foi analisada de forma integral nos autos (como pode ser visto no exceto do voto condutor
da decisão recorrida, reproduzido abaixo), não cabendo a sua reanálise nessa etapa processual devido à
inaptidão dessa via recursal para essa finalidade:
“8. A recorrente alega que o edital da licitação continha exigências especiais, sobretudo no que tange a
necessidade de obedecer ao Perfil de Qualidade Ambiental do Empreendimento, conforme definido pela
Fiocruz, o que lhe importaria custos extraordinários de treinamento e de pessoal.
9. Contudo, a documentação relativa a esses custos foi apresentada de forma deficiente, ou seja, incapaz
de comprovar a realização de custos extraordinários de gerenciamento da obra, e parcial, uma vez que visa a
comprovar custos extras de R$ 611.265,06, em muito inferiores ao excesso da cobrança de administração local.
10. Nesse ponto, a documentação acostada às peças 109-125 também não é apta a comprovar essa
necessidade adicional, em especial, no que tange a principal argumentação da recorrente: os altos custos
relativos ao atendimento aos critérios da Certificação Aqua, estimados em R$ 970.947,73.
11. Ademais, as declarações e documentos trazidos aos autos são, em quase sua totalidade, apócrifos ou
constituem de declarações produzidas pela própria recorrente ou por seu quadro de funcionários, ou, ainda, não
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conseguem comprovar a ligação entre as despesas alegadas e as obras do Complexo de Pesquisa e
Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos de Euzébio/CE.
12. Chama a atenção, em especial, que são listados nas planilhas da empresa profissionais como pedreiro,
“aux. de bomb. hidráulico”, pintor e diversos outros que não constam dos custos de administração local
constantes das planilhas orçamentárias originais da 2ª e da 3ª etapa da obra e que não são discriminados itens
específicos relativos ao treinamento de mão de obra na administração local.
13. Conforme bem observou a unidade técnica, os requisitos dessa Certificação já foram considerados
quando se optou por utilizar o referencial máximo como parâmetro de comparação dos custos de administração
local.
14. Como arremate, é importante ressaltar que o percentual de administração local é muito superior a
outras obras públicas na região (...).”

7. O mesmo ocorreu em relação ao superfaturamento decorrente do pagamento da administração
em valores fixos, dissociados da execução contratual, que mereceu o seguinte tratamento no Voto
Condutor da decisão recorrida:
“19. Oportuno destacar que a empresa recorrente alegou terem sido realizados ajustes no cronograma
físico-financeiro que teriam trazido equilíbrio à relação entre a execução contratual e a obra.
20. No entanto, ao se debruçar sobre a documentação trazida, a unidade técnica ponderou que não foram
trazidos documentos comprobatórios de que o equilíbrio contratual teria sido restaurado e de que os percentuais
de execução e de faturamento da etapa seriam de 98,53% e 94,62%, respectivamente, em relação à 2ª etapa da
obra. Ademais, nada trouxe a recorrente em relação à 3ª etapa, na qual o superfaturamento dos pagamentos da
administração local também foi identificado.
21. Assim, também nesse item, não há reparos necessários a serem feitos na decisão vergastada.”

8. A embargante segue buscando a reavaliação das provas quanto ao terceiro ponto, porém,
novamente, a questão foi explicitamente examinada na decisão recorrida, que trouxe as seguintes
considerações:
“22. Em relação à irregularidade de pagamento por serviços não realizados nas duas etapas da obra, a
empresa recorrente argumentou que “os profissionais de engenharia (inclusive o responsável pelas atividades de
certificação ambiental), o mestre de obras e os encarregados prestaram, sim, serviços nos meses de junho e julho
de 2015 à recorrente”.
23. Esta irregularidade foi assim descrita pela equipe de auditoria que fiscalizou a obra considerada (peça
76, p. 27):
‘110. Percebe-se que itens relativos aos profissionais constantes nas planilhas de administração local
orçadas para as duas etapas da obra ora analisadas que deveriam constar em todos os meses de execução da obra
não constaram na folha de pagamento do mês de julho de 2015, como, por exemplo, engenheiro para
certificação ambiental, um mestre de obras, e um encarregado.’
24. Nesta etapa processual, as alegações da recorrente em sua peça recursal e nos memorais
posteriormente apresentados são contraditórias no que se refere à efetiva ocupação e prestação dos serviços por
esses profissionais.”
“25. Entre as incoerências, estão a indicação de trainee como gestor Aqua, função descrita pela recorrente
como de elevada complexidade, bem como a não comprovação da participação dos profissionais ora indicados
nas reuniões de treinamento. (...).
26. Ressalto que, ao comparar as novas indicações trazidas pela recorrente e as planilhas de execução da
obra, a Secretaria de Recursos concluiu não ter sido justificado o registro de três profissionais a menos na tabela
de funcionários relacionados com a administração local da obra de julho de 2015, apresentada pela Fiocruz, em
relação aos que constam da composição da administração local, também apresentada pela entidade, o que
importa em pagamento por serviços não realizados.”

9. Nesse ponto, cabe esclarecer que os pareceres da unidade especializada (peças 104- 106 e 128130) foram explicitamente incorporados às minhas próprias razões de decidir naquela decisão,
compondo, portanto, a fundamentação do acórdão recorrido. Esses pareceres apresentam análise ainda
mais detalhada e convergente com a posição adotada no Acórdão recorrido.
10. Dessa forma, aplica-se a jurisprudência dessa Corte que informa que não há omissão apta ao
acolhimento de embargos de declaração quando a matéria é enfrentada na instrução da unidade técnica
que consta do relatório e integra as razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na
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hipótese de haver aspectos divergentes entre o encaminhamento por ela proposto e o que foi
compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto de considerações específicas (e.g.
Acórdão 1118/2017-Segunda Câmara).
11. Assim, entendo que os embargos de declaração visam a complementar e aclarar a decisão
embargada, produzindo apenas efeito integrativo. Sem dúvida, a finalidade principal do recurso de
declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades,
eliminadas as contradições e supridas as omissões passíveis de terem ocorrido na deliberação
embargada. Dessa forma, a via estreita destinada a essa espécie recursal não se presta ao reexame da
matéria na forma pretendida pelo recorrente.
12. À vista dessas considerações, anuindo e incorporando os pareceres da unidade instrutiva às
minhas próprias razões de decidir, entendo que não assiste razão ao embargante, vez que ausentes os
vícios alegados no acórdão recorrido. Rejeito, portanto, os embargos apresentados.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto à
deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 2281/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 010.163/2015-8.
1.1. Apenso: 023.980/2018-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Relatório de Auditoria).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: C. G. Construções Ltda. (41.333.691/0001-22); Congresso Nacional
(vinculador)
3.2. Responsáveis: Fernando José Marques de Carvalho (353.393.577-91); Leonardo Ribeiro de
Lacerda (023.648.367-60).
3.3. Recorrente: C. G. Construções Ltda. (41.333.691/0001-22).
4. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz.
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).
8. Representação legal:
8.1. Anastacio Jorge Matos de Sousa Marinho (8502/OAB-CE) e outros, representando C. G.
Construções Ltda.
8.2. Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos
pela C.G. Construções Ltda. (peça 137) contra o Acórdão 2571/2018-TCU-Plenário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de
Declaração, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2281-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 012.189/2019-7
Natureza: Acompanhamento
Unidades Jurisdicionadas: órgãos e entidades diversos da União
Interessado: Tribunal de Contas da União
Representação Legal: não há.
SUMÁRIO: ACOMPANHAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS INSTRUMENTAIS À ATUAÇÃO DE DIVERSOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA UNIÃO. RETIFICAÇÃO DO FOCO DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA DE MODO
A TAMBÉM ABRANGER ENTIDADES PARAESTATAIS E OUTROS ENTES FEDERATIVOS
QUANDO ESTES UTILIZAREM RECURSOS DA UNIÃO. RETIFICAÇÃO AUTORIZADA.
RELATÓRIO
Com alguns ajustes de forma e fundamentado no inciso I do § 3º do art. 1º da Lei 8.443, de
16/7/1992, adoto como Relatório a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo de
Aquisições Logísticas (Selog) e autuada como peça 14:
“Trata-se de Acompanhamento para fiscalização dos processos de aquisição da Administração Pública
Federal com utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação desenvolvidas pelo Tribunal e análise de
informações disponibilizadas no clipping de notícias veiculado diariamente no TCU, notícias nos diversos
meios de comunicação, informações publicadas no Diário Oficial da União e manifestações provenientes da
Ouvidoria do TCU, nos termos do anexo único da Portaria-TCU 296/2018, no que couber.
A fiscalização foi iniciada em abril/2019. Durante a execução do trabalho identificou-se que a atividade,
considerando os termos em que foi autorizada, não alcançaria as entidades paraestatais, por exemplo, os
Serviços Sociais Autônomos. Além do “Sistema S” também foi verificado que não seria possível acompanhar as
licitações/contratações de outros entes federativos (Estados e Municípios) quando estes utilizarem recursos da
União.
Entende-se que, para adequar o escopo do trabalho e contemplar todos os órgãos e entidades, seria
necessário que o objetivo deste trabalho, conforme Despacho do Relator à peça 6 do TC 007.791/2019-4, fosse
retificado para “fiscalizar os processos de aquisições custeados com recursos públicos federais ou contribuições
parafiscais de forma a mitigar a ocorrência de desperdício de recursos e a ocorrência de ilícitos”.
Dessa forma, solicita-se que seja autorizada a ampliação do escopo deste trabalho nos termos propostos”

É o Relatório.

VOTO
Conforme se depreende do Relatório precedente, cuidam os autos de Acompanhamento,
iniciado em abril deste ano, com foco em processos de aquisição a cargo de órgãos e entidades
diversos da União, mediante utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação desenvolvidas
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pelo Tribunal e análise de informações disponibilizadas no clipping de notícias veiculado diariamente
no TCU, notícias nos diversos meios de comunicação, informações publicadas no Diário Oficial da
União e manifestações provenientes da Ouvidoria desta Corte de Contas, nos termos do anexo único da
Portaria-TCU 296, de 18/10/2018, no que couber.
2. No parecer autuado como peça 14, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas
(Selog) ressalta que, “Durante a execução do trabalho identificou-se que a atividade, considerando os
termos em que foi autorizada, não alcançaria as entidades paraestatais, por exemplo, os Serviços
Sociais Autônomos. Além do ‘Sistema S’ também foi verificado que não seria possível acompanhar as
licitações/contratações de outros entes federativos (Estados e Municípios) quando estes utilizarem
recursos da União.”.
3. Em face disso, solicita a referida unidade técnica especializada “que seja autorizada a
ampliação do escopo deste trabalho nos termos propostos”.
4. Por acordar com a proposição da Selog, proponho a meus pares que o objetivo desta
fiscalização, autorizada em sua atual abrangência pelo Acórdão 1.662/2019-TCU-Plenário, seja
retificado, de modo a contemplar todo e qualquer processo de aquisições custeadas com recursos
públicos federais ou contribuições parafiscais.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 2282/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 012.189/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Acompanhamento.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Unidades Jurisdicionadas: órgãos e entidades diversos da União.
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização com foco em processos de aquisição a
cargo de órgãos e entidades diversos da União;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. retificar o objetivo deste trabalho, que passa a contemplar todo e qualquer processo de
aquisições custeadas com recursos públicos federais ou contribuições parafiscais, mantidos (i) o
objetivo de mitigar a ocorrência de desperdício de recursos e a ocorrência de ilícitos e (ii) a extensão
dos efeitos do presente Acompanhamento às unidades do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores, da Presidência da República, do Tribunal de Contas da União, do
Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como do Ministério
Público da União, da Advocacia-Geral da União e da Defensoria Pública da União;
9.2. restituir os presentes autos à Selog, para adoção das providências pertinentes à consecução
dos objetivos deste processo de fiscalização.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2282-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I - CLASSE I - Plenário
TC 018.305/2015-6
Natureza: Recurso de Reconsideração
Entidades: Ministério do Turismo, Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11).
Recorrente: Danillo Augusto dos Santos (036.408.128-75).
Representação legal: Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), João Paulo Ulhoa Santos
(50.198/OAB-DF), João Paulo Martins Fagundes (46.184/OAB-GO) e outros.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. CONTAS IRREGULARES
COM DÉBITO E MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO.
PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ALTERAÇÃO DO
JUÍZO ANTERIOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO DÉBITO.
INSUBSISTÊNCIA DA MULTA APLICADA.
RELATÓRIO
Adoto como parte do Relatório a instrução de mérito da auditora federal de controle externo
responsável pelo exame do feito no âmbito da Secretaria de Recursos (peça 106):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recurso de reconsideração (peças 85 e 86) interposto por Danillo Augusto dos Santos contra
o Acórdão 2936/2016 – TCU – Plenário (peça 50), que apresenta o seguinte teor:
9.1. excluir da relação processual Ana Paula da Rosa Quevedo (001.904.910-27) e Idalby Cristine Moreno Ramos
de Melo (785.537.681-04);
9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11) e de seu ex-presidente, Danillo
Augusto dos Santos (036.408.128-75), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19 e 23,
inciso III, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do
TCU;
9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade com a empresa Conhecer
Consultoria e Marketing Ltda. (07.046.650/0001-17), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor:
Data de Ocorrência
Valor Original (R$)
2/6/2009
300.000,00
9.4. aplicar a Danillo Augusto dos Santos (036.408.128-75), ao Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11) e à
empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. (07.046.650/0001-17), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida
quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a do
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
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9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, caso
não atendidas as notificações;
9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento
das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do
Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos
legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.7. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do
Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.

HISTÓRICO
2. Trata-se de tomada de contas especial instaurada contra a entidade privada sem fins lucrativos Instituto
Educar e Crescer (IEC) (CNPJ 07.177.432/0001-11) e contra o Sr. Danillo Augusto dos Santos (CPF
036.408.128-75), ex-presidente do aludido Instituto, relativa ao Convênio 703293/2009 (Siafi/Siconv 703293),
firmado em 6 de maio de 2009, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), objetivando apoiar a 36º Festa
do Peão de Boiadeiro do Município de Guaraci/SP, no período de 20/5/2009 a 24/5/2009 (peça 1, pp.29- 46).
2.1. Instaurado o procedimento de tomada de contas especial, esta Corte promoveu as citações do IEC
(peças 14 e 34) e de seus representantes legais à época dos fatos, Danillo Augusto dos Santos (peças 16, 32 e
36), Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo (peças 15 e 40) e Ana Paula da Rosa Quevedo (peças 18 e 35),
além da empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., responsável pela realização do evento. (peças 31 e
42).
2.2. Somente a Sra. Idalby Cristine, ex-presidente da instituição convenente, apresentou alegações de
defesa em seu nome e do IEC, as quais foram recebidas pela unidade técnica apenas em nome da pessoa física,
pois não havia comprovação nos autos que ela seja era responsável legal pelo Instituto à época (peça 51, p. 1,
item 5). As alegações de defesa relativas à execução física do contrato foram sanadas e aproveitadas em favor
de todos os responsáveis. (peça 51, p. 2, item 9).
2.3. O Ministério Público, em sua análise, concluiu que as Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby
Cristine Moreno Ramos de Melo, embora fossem sócias do IEC, não geriram os recursos federais repassados
mediante o Convênio 703293/2009, propondo a exclusão delas da relação processual e mantendo a
responsabilidade solidária do Instituto e de seu dirigente, o Sr. Danillo Augusto dos Santos, bem como da
empresa contratada Conhecer Consultoria e Marketing (peça 51, p. 4, item 29).
2.4. Mesmo após a análise das alegações de defesa da Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, este
Tribunal entendeu que não houve a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos diante da inexistência
de contrato de exclusividade das bandas com a empresa contratada e a não apresentação dos comprovantes das
despesas, tais como pagamento de cachê dos artistas, traslado, hospedagem, etc. (peça 51, p. 4, itens 23 e 24).
2.5. Assim, nos termos do Acórdão 2936/2016 – TCU – Plenário (peça 50), foram responsabilizados a
entidade privada sem fins lucrativos IEC-Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11) e seu ex-presidente,
Danillo Augusto dos Santos (036.408.128-75) em débito de R$300.00,00 e aplicada multa individual no valor
de R$ 40.000,00, assim como a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. (07.046.650/0001-17),
contratada para a realização do evento, que foi condenada em solidariedade no débito e na multa individual.
2.6. Examina-se, nesta oportunidade, o recurso de reconsideração (peças 85 e 86) interposto por Danillo
Augusto dos Santos, sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
3. Ratifica-se a proposta de conhecimento do recurso, sem efeito suspensivo, formulada no exame de
peças 88 e 89 e acolhida pelo Relator, Ministro Aroldo Cedraz, conforme Despacho de peça 91.
EXAME PRELIMINAR
4. Observa-se, examinando o Recurso interposto, que o recorrente não adentrou no mérito propriamente
dito da questão, vale dizer, não apresenta o contrato de exclusividade das bandas com a empresa contratada, os
comprovantes das despesas, tais como pagamento de cachê dos artistas, traslado, hospedagem, com o intuito de
demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos, limitando-se a arguir sua ilegitimidade processual para
figurar no polo passivo desta TCE.
4.1. Portanto, a análise cingir-se-á a verificação dos novos elementos trazidos pelo recorrente e se estes o
socorrem na sua alegação de ser ilegítima sua inclusão no polo passivo desta TCE.
4.2. A análise ocorrerá sob os seguintes aspectos:
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a) se o recorrente foi vítima de um esquema fraudulento e se cabe a responsabilização da gestão do
Convênio 703293/2009 às Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo;
b) se o defendente é responsável pelos atos de gestão do IEC, mesmo estando licenciado da presidência
do instituto, especificamente em relação ao Convênio 703293/2009, firmado em 6 de maio de 2009;
c) se a alegação de falsificação das assinaturas tem o condão de excluir a responsabilidade do sr. Danillo
Augusto dos Santos dos atos de gestão e de prestação de contas do Convênio no 703293/2009;
d) se as alegações de desconhecimento e impossibilidade de acesso à conta corrente do Convênio
703.293/2009 são comprováveis e tem o poder de afastar a responsabilidade do defendente em relação ao
Convênio 703293/2009.
4.3. Da análise do argumento de esquema fraudulento e responsabilização das Sras. Ana Paula da
Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo como gestoras do Convênio 703293/2009
a) Razões recursais:
4.4. O recorrente argumenta que foi cooptado para a presidência do IEC pela Sra. Idalby Cristine Moreno
Ramos de Melo, com a proposta de capacitar a entidade para concorrer a projetos na área de saúde, mas que não
passou de um “laranja”, que serviu para blindar a Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo em futuras
investigações (peça 85, pp. 10-11).
4.5. Para sustentar a tese de que não geriu a entidade e que foi um “laranja”, apresenta reportagens da
internet – (peça 86, pp-20-23) e destaca matéria da revista Veja, de dezembro de 2010, que cita a sra. Idalby
Cristine Moreno Ramos de Melo como articuladora das entidades de fechada utilizadas para celebração de
convênios com o MTur, as quais foram presididas pela Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo
(https://veja.abril.com.br/brasil/o-ataque-da-mafia-do-rojao/, peça 85, p. 10 e peça 86 pp. 16-19).
4.6. Apresenta também Nota Técnica 3096/DRTES/PRISFC/CGU-PR e destaca a atuação da Sra. Idalby
Cristine Moreno Ramos de Melo e dos membros da família “Da Rosa Quevedo” como elos de atuação de
diversas entidades não econômicas que pleiteavam convênios junto a órgãos federais (peça 2, p. 62-75 e peça
85, p. 10).
4.7. Outrossim, informa que reside em Goiânia/GO desde 1993, é formado em fisioterapia há mais de 30
anos, trabalha como funcionário na mesma clínica há 24 anos e leciona em universidade. Desta forma, aduz que
não poderia ter participado das assembleias bem como visitar órgãos ou empresas em nome da referida entidade
(peça 85, p. 11 e p. 13).
4.8. Ademais, declara que não se beneficiou ou foi remunerado pelo IEC e anexa declaração de Imposto
de Renda e contracheques (peça 85, p. 26 e p. 3-45).
4.9. Por fim, cita as instruções das TCs 018.395/2015-5, 018.386/2015-6 e 015.042/2015-4, nas quais
configura como responsável, mas que ainda não foram julgadas por esta Corte, onde a unidade técnica propôs a
exclusão do recorrente como responsável dos respectivos convênios (peça 85, p. 27 e 28).
4.10. Igualmente, cita a TC 015.021/2015-7, da Secex-CE, e traz cópia da instrução que faz menção ao
TC 018.568/2015-7 onde outra ex-presidente do IEC (até 27/10/2008), a Sra. Eurides Farias Matos, alega ter
sido ludibriada nos mesmos moldes do recorrente (peça 85, pp. 28-31).
b) Análise:
4.11. Inicialmente, é necessário contextualizar sobre a Nota Técnica n° 3.096/DRTES/DR/SFC/CGU-PR,
juntada a estes autos, que apresentou a análise dos convênios celebrados pelo Ministério do Turismo com
entidades privadas para realização de eventos Turísticos e suposto esquema fraudulento envolvendo, entre
outros, a sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, a qual já foi presidente e atuou como secretaria do IEC,
de acordo com as atas juntadas aos autos. A análise da Nota Técnica n o 3.096 apurou, entre outros achados,
que até dezembro de 2010 o IEC havia celebrado 19 convênios, que totalizavam o montante de R$ 9.534.000,00
(peça 2, pp. 62-75, itens 3, 12 e 17).
4.12. Ademais, apesar da reportagem da revista Veja, citada pelo defendente, dar notícia compatível com
a Nota Técnica n° 3.096/DRTES/DR/SFC/CGU-PR da CGU, esta e as demais reportagens limitam-se a
informar que, invariavelmente, são “laranjas” os escolhidos como gestores (peça 86, pp. 16-23).
4.13. Neste processo, a unidade técnica de origem, em sua análise, propôs a inclusão das Sras. Ana Paula
da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo nos autos como responsáveis solidárias, uma vez
que estas figuraram como presidentes do IEC durante a vigência do ajuste, segundo dados do cadastro CNPJ da
Receita Federal, aquiescendo com a alegação do recorrente em relação à responsabilização destas pelos atos de
gestão do Convênio 703293/2009 (peça 5 e peça 44, p. 3, item 9).
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4.14. Entretanto, o Subprocurador-Geral Lucas Rocha concluiu que “todos os documentos relacionados
ao Convênio 703293/2009, desde sua assinatura até a prestação de contas, foram assinados pelo Sr. Danillo
Augusto dos Santos, que era o presidente da entidade à época dos fatos. (...) Desta maneira, entendo que a
responsabilidade constitucional alcança tão somente o Sr. Danillo Augusto dos Santos. As sras. Ana Paula da
Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, embora sejam sócias do referido instituto, não geriram
os recursos federais que lhe foram repassados” (peça 46, p. 3).
4.15. Destaca-se que o Exmo. Ministro-Relator Vital do Rego, em concordância com o parquet, frisou
que “as Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, embora sejam sócias do
IEC, não geriram os recursos federais repassados mediante o Convênio 703293/2009. Cabe, portanto, excluí-las
da relação processual e manter a responsabilidade solidária do Instituto e de seu dirigente, o Sr. Danillo Augusto
dos Santos, bem como da empresa contratada Conhecer Consultoria e Marketing” (peça 51, p. 4).
4.16. Deste modo, verifica-se que a responsabilização das Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby
Cristine Moreno Ramos de Melo já foi matéria de deliberação destes autos, e conforme explicação prévia, restou
concluído por esta Corte que elas não geriram os recursos federais do Convênio 703293/2009.
4.17. Quanto as alegações de que o recorrente foi vítima de um esquema fraudulento, e que estava
impedido de celebrar e gerir o Convênio no 703293/2009, pois residia e tinha rotina profissional em
Goiânia/GO, são argumentos desarrazoados.
4.18. Registre-se que as atas dão notícia que as reuniões ocorreram em Brasília/DF, bem como há
deliberações de assuntos diversos ao convênio em análise, como por exemplo a mudança de endereço da sede do
Instituto, por determinação do então presidente sr. Danillo Augusto dos Santos, (peça 85, p. 121, 127).
4.19. Ademais, nas razões recursais declarou que mesmo desconfiando que algo estava errado, continuava
assinando documentos da instituição: “após algum tempo, o manifestante passou a confrontar IDALBY acerca
de todo aquele volume de documentos que lhe eram remetidos para que os assinasse, cobrando explicações
quanto àqueles trabalhos na área da saúde inicialmente prometidos” (peça 85, p. 13).
4.20. Portanto, se de fato o sr. Danillo Augusto dos Santos tivesse dúvidas sobre os documentos que lhe
solicitavam assinar, conforme alega em sua tese de “vítima de esquema fraudulento”, deveria ter imediatamente
se negado a assinar tais documentos e solicitado sua exclusão do quadro societário da instituição. Esta seria a
atitude esperada de um homem médio diante dos argumentos trazidos. Ao invés disso, “assinou diversos
documentos que lhe eram levados por emissários de “Bia” (inclusive atas de assembleias fictícias), muitos deles
sem ao menos serem lidos ou questionados” (peça 85, p. 13).
4.21. Além disso, o recorrente informa que é formado em fisioterapia há mais de 30 anos, trabalha como
funcionário na mesma clínica há 24 anos e leciona em universidade, ou seja, uma pessoa na plenitude de suas
capacidades intelectuais, o que não o socorre na alegação de ser “vítima de esquema fraudulento”. Importante
destacar também, que o mesmo foi presidente do IEC entre 27/10/2008 a 31/05/2010, e neste período assinou
convênios e atas como como mandatário desta instituição (peça 85, p. 26 e 27 e peça 86, pp. 24-44).
4.22. No que diz respeito a referência ao TC 018.568-2015-7, que informa que a sra. Eurides, expresidente do IEC, “é costureira e pessoa simples”, e a qualifica como “laranja”, não tem proveito esta análise
ao caso concreto, visto que o sr. Danillo Augusto dos Santos possui nível superior e é professor universitário,
demostrando assim ser pessoa capaz de seus atos. Observa-se também que até a presente data não houve o
julgamento da Tomada de Contas Especial TC 018.568-2015-7, na qual a Sra. Eurides foi afastada do polo
passivo por proposta da unidade técnica responsável pela instrução. (peça 86, p. 84).
4.23. De mais a mais, o aproveitamento de instruções de outros processos, que ainda tramitam nesta
Corte, e que foram citados pelo recorrente, até o momento, ainda não foram julgados por esta Corte, conforme
demonstra a tabela abaixo, resultado de pesquisa realizada na base de dados do TCU em 27/06/2018:
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Processo

Assunto

Data de
autuação

Responsáveis
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing
Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de
Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Caroline da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing
Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Caroline da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing
Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer

Relator

Unidade técnica
responsável

Unidade responsável
por agir

Situação do
processo

Tempo na
situação

AUGUSTO
NARDES

SECEX-CE

PROC-SRCC

Aguardando
conclusão do
pronunciamento do
MP

12 dia(s)

VITAL DO RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

47 dia(s)

VITAL DO RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

13 dia(s)

Tomada de Contas Especial Processo n°
015.021/2015-7
72031.003632/2014-82
Instituto Educar e Crescer/DF

30/06/2015

Convênio 0139/2009 (Siconv:
703212). Objeto: a
015.042/2015-4 implementação da 13ª Festa
Italiana”no município de
Barretos/SP

30/06/2015

Convênio 705085/2009 (SIAFI
705085). Objeto a
implementação do projeto
“Brasília Rock Sinfônico"

04/08/2015

Convênio 704786/2009 (SIAFI
704786). Objeto: a
018.395/2015-5 implementação de ações na
“27ª Exposição Agropecuária
de Brasília".

04/08/2015

Ana Paula da Rosa Quevedo,
Danillo Augusto dos Santos,
Elo Brasil Producoes Ltda - ME,
Iec Instituto Educar e Crescer

VITAL DO RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

26 dia(s)

05/08/2015

Andre Vieira Neves da Silva,
Conhecer Consultoria e Marketing
Ltda - ME,
Eurides Farias Matos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de
Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer,
Luiz Henrique Peixoto de Almeida

VITAL DO RÊGO

SECEX-CE

SECEX-CE

Em comunicação

13 dia(s)

018.386/2015-6

Tomada de Contas Especial Processo n°
018.568/2015-7
72031.003648/2014-95
Instituto Educar e Crescer IEC/DF

4.24. Desta forma, mesmo sendo favorável ao sr. Danillo as propostas encaminhadas pelas unidades
técnicas, estes posicionamentos não representam entendimento desta Corte, uma vez que ainda não houve o
julgamento destas TCEs, não podendo assim serem aproveitadas nesta análise.
4.25. Além do mais, destaca-se, em levantamento recente à base de dados do TCU, que existem 15
processos de TCE, nos quais o sr. Danillo Augusto dos Santos figura como responsável. Esses processos são
relativos a convênios firmados pelo Instituto Educar e Crescer durante o mandato do recorrente à frente deste
instituto. Neste levantamento, constataram-se dois acórdãos proferidos, sendo que um deles é o combatido
neste recurso. Registre-se que em ambos os acórdãos o sr. Danillo Augusto dos Santos foi considerado
responsável, sendo-lhe imputado débito e multa. Segue relatório consolidado:
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Processo

029.651/2013-1

015.043/2015-0

Data de
autuação

Assunto

Tomada de contas especial instaurada pelo
Ministério do Turismo, em razão de irregularidade
22/10/2013
na execução física e financeira do
Convênio 907/2009, SICONV 704608/2009.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONVÊNIO
N°: CV-1063/2009V - SIAFI/SICONV: 705070 30/06/2015
MINISTÉRIO DO TURISMO e INSTITUTO EDUCAR
E CRESCER - IEC - DF

Responsáveis
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Danillo Augusto dos Santos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Caroline da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Danillo Augusto dos Santos,
Elo Brasil Producoes Ltda - ME,
Iec Instituto Educar e Crescer,
Wellington Alves de Melo
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Danillo Augusto dos Santos,
Elo Brasil Producoes Ltda - ME,
Iec Instituto Educar e Crescer
Ana Paula da Rosa Quevedo,
Caroline da Rosa Quevedo,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer

Acórdão
proferido

Relator

Acórdão 3775/205- AUGUSTO
2C
NARDES

Unidade
Unidade
técnica
responsável
responsável
por agir

Situação do
processo

Tempo na
situação

Aguardando
pronunciamento do 197 dia(s)
gabinete de ministro

SecexDesenv
olvimento

MIN-AC

AUGUSTO
NARDES

SECEX-CE

SPG-CMCS

Aguardando minuta
do MP

329 dia(s)

VITAL DO
RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

47 dia(s)

AUGUSTO
NARDES

SECEX-CE

PROC-SRCC

Aguardando
conclusão do
pronunciamento do
MP

12 dia(s)

VITAL DO
RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

47 dia(s)

AUGUSTO
NARDES

SECEX-ES

SECEX-ES

Em comunicação

5 dia(s)

VITAL DO
RÊGO

SECEX-CE

Serur

Em exame

0 dia(s)

VITAL DO
RÊGO

SECEX-ES

SECEX-ES

Aguardando
distribuição para
instrução

1 dia(s)

VITAL DO
RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

26 dia(s)

VITAL DO
RÊGO

SECEX-SC

SECEX-SC

Em instrução

13 dia(s)

015.042/2015-4

30/06/2015

Convênio 0139/2009 (Siconv: 703212). Objeto: a
implementação da 13ª Festa Italiana”no município
de Barretos/SP

015.021/2015-7

30/06/2015

Tomada de Contas Especial - Processo n°
72031.003632/2014-82 Instituto Educar e
Crescer/DF

015.009/2015-7

30/06/2015

Convênio n° CV-1866/2009. SIAFE (728225).
Objeto a implementação do projeto “3º Circuito
Goiano de Rodeio, Temporada 2010.

016.266/2015-3

Tomada de Contas Especial - Processo n°
06/07/2015 72031.002996/2014-45 Instituto Educar e Crescer
- IEC/DF

018.305/2015-6

Tomada de Contas Especial - Processo n°
03/08/2015 72031.006300/2014-50 Instituto Educar e Crescer IEC/DF

018.412/2015-7

Tomada de Contas Especial - Processo n"
04/08/2015 72031.006951/2014-40 Instituto Educar e Crescer IEC/DF

018.395/2015-5

04/08/2015

Convênio 704786/2009 (SIAFI 704786). Objeto: a
implementação de ações na “27ª Exposição
Agropecuária de Brasília".

018.386/2015-6

04/08/2015

Convênio 705085/2009 (SIAFI 705085). Objeto a
implementação do projeto “Brasília Rock Sinfônico"

000.412/2016-3

11/01/2016

Tomada de Contas Especial - Processo
n°72031.003633/2014-27 - Instituto Educar e
Crescer - IEC/DF e Ministério do Turismo (SIAFI nº
703278)

Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer

AUGUSTO
NARDES

SECEX-AC

SECEX-AC

Em revisão

60 dia(s)

013.840/2016-9

12/05/2016

Tomada de Contas Especial - Processo IV'
72031.003249/2013-43
Instituto Educar e Crescer - IEC/DF - Convênio n°
1084/2009 (Siconv n° 705091) - Ofício n°
539/2016/AECl/MTur

Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
G4 Entretenimento e Serviços Ltda. –Epp,
Iec Instituto Educar e Crescer,
Luiz Henrique Peixoto de Almeida

AUGUSTO
NARDES

SECEX-GO

SECEX-GO

Em comunicação

2 dia(s)

013.824/2016-3

12/05/2016

Tomada de Contas Especial - Processo n°
72031.000113/2016-24
Instituto Educar e Crescer - IEC/DF - Convênio n°
1661/2008 (Siconv n° 702800) - Ofício n°
541/2016/AECl/MTur

Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer

AUGUSTO
NARDES

SECEX-BA

SECEX-BA

Aguardando
distribuição para
instrução

279 dia(s)

025.025/2016-3

29/08/2016

Tomada de Contas Especial - Processo n°
72031.001371/2016-28
Instituto Educar e Crescer - IEC/DF - Ofício
1094/2016/AECI/Mtur

Ana Paula da Rosa Quevedo,
Andre Vieira Neves da Silva,
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME,
Danillo Augusto dos Santos,
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo,
Iec Instituto Educar e Crescer,
Luiz Henrique Peixoto de Almeida

AUGUSTO
NARDES

SECEX-CE

SECEX-CE

Em comunicação

111 dia(s)

028.580/2017-6

05/10/2017

Convênio entre o Ministério do Turismo e o Instituto
Educar e Crescer - IEC/DF, Convênio n° 189/2009,
Siconv nº 703279.

Danillo Augusto dos Santos,
Iec Instituto Educar e Crescer

BRUNO
DANTAS

Secex-TCE

Secex-TCE

Em comunicação

13 dia(s)

Acórdão
2936/2016Plenário

Pesquisa realizada em 27/06/2018 na base de dados do TCU
4.26. Assim, conclui-se que o Sr. Danillo Augusto dos Santos possuía, à época da assinatura do Convênio
o
n 703293/2009 plenitude intelectual para compreender as responsabilidades que lhe foram incumbidas quando
aceitou ser o presidente do IEC e firmar convênios com a União, não sendo razoável, portanto, o argumento que
era vítima de esquema fraudulento, bem como a tentativa de responsabilização das Sras. Ana Paula da Rosa
Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo.
4.27. Da análise se o defendente é responsável pelos atos de gestão do IEC, mesmo estando
licenciado da presidência do instituto, especificamente em relação ao Convênio 703293/2009, firmado em
6 de maio de 2009;
a) Razões recursais:
4.28. O recorrente informa que em 27 de outubro de 2008, na 5ª ata de Assembleia Geral Extraordinária,
foi constituído presidente, enquanto que as Sras. Idalby, Caroline da Rosa Quevedo e Ana Paula da Rosa
Quevedo passaram a ocupar, respectivamente, os cargos de secretária, tesoureira e vice-presidente. Entretanto
alega que à época, a sra. Idalby lhe orientou a assinar documentos de projetos pendentes, enquanto aguardava os
trabalhos na área da saúde. Desta forma, por residir em Goiânia/GO e não poder se afastar de seu trabalho,
continuamente passou a assinar documentos do Instituto encaminhados pela Sra. Idalby (peça 85, p. 12).
4.29. Declara que passou a questionar sobre o volume de documentos que precisava assinar, então, por
intervenção da Sra. Idalby, a partir de abril de 2009, começaram a ocorrer os sucessivos licenciamentos da
presidência, até sua exclusão como mandatário do IEC em maio de 2010. Pondera que, durante os afastamentos,
os atos de gestão da instituição ficaram a cargo da vice-presidente, a sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, não
havendo, portanto, a participação dos demais diretores, que também foram afastados (peça 85, p. 12 e 13). Em
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outubro de 2009, as Sras. Idalby e Ana Paula alteraram unilateralmente o fim social do IEC, com vistas a
atender a exigências ministeriais para a celebração de convênios (peça 85, pp. 18-19)
4.30. Especificamente em relação a celebração do Convênio 703.293/2009, em 6 de maio de 2009,
argumenta que estava oficialmente afastado da presidência do IEC e que o posto de presidente foi ocupado pela
Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo (peça 85, pp. 5-6 e p. 19).
4.31. Para se eximir da responsabilidade de prestação de contas do Convênio 703.293/2009, traz aos autos
as atas de assembleia do IEC e tabela com estudo do quadro diretivo do IEC, e sustenta que há deliberações de
seu afastamento da presidência que coincidem com os períodos de gestão do ajuste em análise (peça 85, pp. 1620).
4.32. Adicionalmente, para sustentar a tese que não celebrou ou geriu os recursos referentes ao Convênio
703.293/2009, argumenta que constatou (peça 85, pp. 21-24):
a) assinatura diversa à do defendente no contrato de prestação de serviços entre o IEC e a empresa
Conhecer Consultoria e Marketing, bem como no atesto dos serviços prestados à nota fiscal no 0073;
b) e-mail cadastrado na proposta do convênio em nome da Sra. Idalby;
c) registro da proposta do convênio realizado por Carolina da Rosa Quevedo;
Análise:
4.33. Da análise das atas das assembleias do Instituto Educar e Crescer, juntadas neste recurso, verifica-se
o seguinte histórico do quadro de dirigentes da instituição:
Presidência IEC
Idalby Cristine Moreno Ramos;
Caroline da Rosa Quevedo
Eurides Farias Matos
Danillo Augusto dos Santos
Wellington Alves de Melo

Posse
25/09/2004
20/03/2008
02/04/2008
27/10/2008
31/05/2010

Documento
1ª Assembleia
3ª Assembleia
4ª Assembleia
5ª Assembleia
11ª Assembleia

Referência
Peça 85, pp. 37-41
Peça 85, pp. 55-47
Peça 85, pp. 61-65
Peça 85, pp. 109-112
Peça 86, p. 8

4.34. O recorrente, durante sua gestão do IEC, licenciou-se duas vezes da presidência, designando o
seguinte quadro funcional:

Atas do IEC

Período
de Deliberação de alocação do quadro
afastamento
funcional
do sr. Danillo
da
presidência
do IEC
a
7
Assembleia 03/4/2009 até Presidente
Ana Paula da Rosa
Extraordinária
1a 3/8/2009
Quevedo
licença da presidência do
Vice
Ana Paula da Rosa
IEC do sr. Danillo (peça
presidente
Quevedo
85, p.127)
Tesoureiro
Idalby Cristine Moreno
Ramos
Secretário
Idalby Cristine Moreno
Ramos
a
8
Assembleia 3/8/2009 até Presidente
Ana Paula da Rosa
Extraordinária
- março/2010
Quevedo
prorrogação da licença da
Vice
Ana Paula da Rosa
presidência do sr. Danillo
presidente
Quevedo
até março/2010 (peça 85,
Tesoureiro
Idalby Cristine Moreno
p.133)
Ramos
Secretário
Idalby Cristine Moreno
Ramos
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4.35. Em que pese a ocupação da presidência do IEC pela sra. Ana Paula da Rosa Quevedo durante os
dois afastamentos do sr. Danillo, este fato não o impediu de continuar assinando documentos, conforme relatou
(peça 85, p. 14):
“Foi então que, a partir de abril de 2009, através de capciosa manobra maquinada por "BIA", o ora recorrente foi
formalmente licenciado da presidência do instituto, por sucessivas vezes, até sua oficial retirada dos quadros
diretivos do IEC, em maio de 2010. Dessa forma, IDALBY não mais precisou que o senhor DANILLO rubricasse todo e
qualquer documento da instituição, bastando a assinatura daquela que passou a exercer, formalmente, as funções de
presidente temporária, senhora ANA PAULA DA ROSA QUEVEDO (cf. 7a, 8a e 10a Atas de Assembleia Extraordinária
do IEC — Anexo I). Por essa razão, o número de documentos que eram levados ao recorrente diminuiu radicalmente, o
que, de certa forma, serviu para conter a cobrança do mesmo” (grifos originais).

4.36. Registre-se que, em pesquisa recente ao Sistema Siconv, durante o período de 27/10/2008 até
31/5/2010, época que o recorrente foi presidente do IEC, este instituto firmou 16 convênios, nos quais o sr.
Danillo Augusto dos Santos foi o signatário destes ajustes, tendo firmado, inclusive, 14 convênios no período do
seu afastamento da presidência do IEC, conforme listagem abaixo:

Convênios que o recorrente assinou como Data da Assinatura
presidente do IEC
701485/2008
19/12/2008
702800/2008
31/12/2008
703279/2009
04/05/2009
703293/2009
06/05/2009
703278/2009
04/05/2009
703212/2009
23/04/2009
703335/2009
11/05/2009
704608/2009
26/08/2009
704853/2009
11/09/2009
704786/2009
03/09/2009
705097/2009
25/09/2009
705091/2009
25/09/2009
705085/2009
25/09/2009
705070/2009
24/09/2009
728225/2009
29/12/2009
731985/2010
18/03/2010
4.37. Desta forma, fica evidenciado que apesar da alegação de afastamento formal da presidência do IEC,
o recorrente continuou assinando documentos desta instituição, efetivando assim atos de gestão como
mandatário do IEC. Além disso, participou das assembleias, na condição de presidente, conforme comprovam
as atas por ele assinadas (peça 85, p. 119, 121, 125, 127, 131, 133; peça 86, p. 3, 8).
4.38. Ademais, especificamente em relação ao Convênio 703.293/2009, repisa-se que o signatário do
ajuste é o sr. Danillo Augusto dos Santos, sendo este o responsável pela prestação de contas do mesmo. Assim
é o entendimento do Acórdão 7272/2016 – 2ª Câmara, sob relatoria do Ministro Raimundo Carreiro:
Ora, se o termo de convênio estabelece a obrigação de seu signatário, Sr. [responsável 1], prestar contas ao
concedente e ele não o faz, não há falar em responsabilizar, em princípio, outros agentes da entidade, ainda que, por
força de seu estatuto, exista competência para gerir as contas bancárias da entidade, pois, até o presente momento
processual, não foram analisados atos de gestão que suportassem a responsabilização do tesoureiro. Enfatize-se que o
móvel desta tomada de contas especial é a omissão no dever de prestar contas, competência de primeira ordem do
signatário do ajuste. (grifos acrescidos).

4.39. Outrossim, considerando que o sr. Danillo Augusto dos Santos agiu como mandatário do IEC, e
delegou competências da presidência e vice-presidência às sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby Cristine
Moreno Ramos no período que ocorreram a celebração e a gestão do convênio em análise, resta caracterizada a
culpa in elegendo e culpa in vigilando do defendente.
4.40. Constitui entendimento pacífico neste Tribunal que o instrumento da delegação de competência não
retira a responsabilidade de quem delega, visto que remanesce a responsabilidade no nível delegante em relação
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aos atos do delegado (v.g. Acórdão 56/1992-TCU-Plenário, in Ata 40/1992; Acórdão 54/1999-TCU-Plenário, in
Ata 19/1999; Acórdão 153/2001-TCU-Segunda Câmara, in Ata 10/2001).
4.41. Deste modo, não se sustenta o argumento de assinatura diversa à do defendente no contrato de
prestação de serviços entre o IEC e a empresa Conhecer Consultoria e Marketing, bem como no atesto dos
serviços prestados à nota fiscal no 0073, uma vez que, por força da deliberação de competências das 7ª e 8ª atas
de assembleias extraordinárias, as Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos foram,
respectivamente, designadas à época, aos cargos de presidência e vice-presidência do IEC, possuindo assim
competência para assinar pelo IEC, como constata-se nestes documentos (peça 2, p.11-12 e peça 1, p. 73).
4.42. No que diz respeito à alegação de que o e-mail cadastrado no Siconv é bia_reib@hotmail.com, bem
como o nome do usuário que realizou o credenciamento é Carolina da Rosa Quevede, tais dados são
informações dos atos de cadastramento, que podem ser realizados por assessores e/ou secretário(a)s, por
exemplo. Não havendo, portanto, a obrigatoriedade ou a exclusividade do signatário do convênio para o
cadastro de propostas no Siconv. O ato da assinatura dos termos do convênio é que implica na
responsabilização do seu signatário perante a gestão dos recursos federais transferidos para a obtenção do objeto
conveniado
4.43. Desta forma, mesmo estando o defendente licenciado da presidência do IEC, as pessoas por ele
designadas continuaram executando atos no IEC, configurando culpa in elegendo, uma vez que foi o recorrente
quem designou estas pessoas para atuarem em seu nome.
4.44. Assim, diante da vulnerabilidade dos argumentos analisados frente aos atos praticados pelo
recorrente, conclui-se que o sr. Danillo Augusto dos Santos é responsável pelos atos de gestão do IEC, mesmo
durante seu afastamento entre 27/10/2008 a 31/5/2010, conforme comprovam os convênios e as atas das quais é
signatário como mandatário do IEC (peça 85, pp. 109-112 e peça 86, p. 8).
4.45. Portanto, reafirma-se que o sr. Danillo Augusto dos Santos agiu como mandatário do IEC, mesmo
durante o período do seu afastamento da presidência, situação essa que não o exime de comprovar a regular
aplicação dos recursos públicos confiados a sua gestão, porque ao subscrever como representante legal, atraiu
para si a observância dos compromissos firmados. Assim é porque a pessoa jurídica, no caso, o a Instituto
Educar e Crescer - IEC, por ser uma ficção jurídica, sem vida própria, não age por si mesma, mas por
intermédio do seu representante legal.
4.46. Da alegação de falsificação das assinaturas de atos de gestão e prestação de contas do
Convênio no 703293/2009 durante o afastamento do sr. Danillo Augusto dos Santos da presidência do IEC
a) Razões recursais:
4.47. O recorrente alega que foram forjadas assinaturas em vários documentos relativos ao convênio em
análise, configurando falseamento ideológico a partir de reprografia digital da assinatura do recorrente.
b) Análise:
4.48. Verifica-se que as assinaturas dos documentos referentes aos atos de celebração, gestão e prestação
de contas do convênio em análise, ocorreram nos períodos de afastamento do recorrente da presidência do IEC,
conforme atestado pelas atas da 7ª e 8ª Assembleias Extraordinárias do IEC(peça 85, p.127 e p. 133).
4.49. A tabela abaixo lista as atas do IEC, que relatam o afastamento do senhor Danillo Augusto dos
Santos em determinados períodos, e as relaciona com os documentos do convênio assinados por ele nas
respectivas datas:

Ata do IEC

Período
de
afastamento
do sr. Danillo
da presidência
do IEC

Data
da
Documentos assinados
assinatura de
pelo sr. Danillo Augusto Referência
documentos
dos Santos
por Danillo
Convênio 703293/2009

7a Assembleia
Extraordinária 03/4/2009
(peça
85, 3/8/2009
p.127)

até

06/05/2009

peça 1, pp.29- 46

Processo
interno
n° peça 1, pp.61-64
004/2009 - Convênio
703293/2009 – MTUR.
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8a Assembleia
Extraordinária 3/8/2009
(peça
85, março/2010
p.133)

Contrato 004/2009 IEC - peça 2, pp. 11-12
Conhecer Consultoria e
Marketing Ltda.
Termo de homologação e peça 1, p. 65
adjudicação
Prestação de Contas IEC Peça 1, p. 59
até

04/08/2009
Declaração convenente

peça 1, p.74

4.50. Destaca-se na análise acima que na mesma data, 06/05/2009, foram assinados documentos
relacionados a atos relativos a celebração e gestão do convênio em análise. Observa-se que a data para
realização da 36° Festa do Peão de Boiadeiro de Guaraci era de 20/05/2009 a 24/05/2009, sendo que a proposta
foi encaminhada em 2/04/2009.
4.51. Quanto a alegação de falsificação de assinatura, segue quadro com as respectivas imagens de
assinaturas dos alegados documentos falsificados:

Imagem da assinatura

Documentos que sr. Danillo Referência
Augusto dos Santos alega
falsificação
Processo interno n° 004/2009 peça 1, pp.61- Convênio 703293/2009 - 64
MTUR
relativo
a
contratação
da
empresa
Conhecer,
assinado
em
6/5/2009
Termo de homologação e peça 1, p. 65
adjudicação, assinado em
6/5/2009

Prestação de Contas IEC, Peça 1, p. 59
assinado em 4/8/2009

Declaração
convenente, peça 1, p.74
assinado em 4/8/2009

4.52. Do quadro, verifica-se a coincidência dos traços da assinatura sobre os mesmos locais do nome
impresso em diferentes documentos, entretanto não existem documentos técnicos, como perícias ou laudos que
atestem a falsificação.
4.53. Desta forma, apesar do recorrente alegar que a assinatura aposta nestes documentos não é sua, o
TCU não pode aceitar uma mera alegação desprovida de provas, que no âmbito desta Corte de Contas devem ser
documentais (artigo 162, do Regimento Interno/TCU).
4.54. Assim, a princípio, embora tenha apresentado documentos que suscitem os indícios de falsificação
da assinatura do defendente, não existem documentos técnicos que sustentem sua tese, a exemplo de perícias e
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laudos. Consequentemente, esse argumento não pode socorre-lo na sua tese de que não seria responsável
solidário pelo dano causado ao erário.
4.55. Da alegação de desconhecer e nunca ter tido acesso à conta corrente do Convênio
703.293/2009.
a) Razões recursais:
4.56. O recorrente alega que nunca teve conhecimento ou movimentou a conta corrente da agência 10049, informada para o convênio (peca 85, p. 21)
b) Análise:
4.57. O fundamento do débito foi a transferência de R$ 334.000,00, em 2/6/2009, para Conhecer
Consultoria e Marketing Ltda., responsável pela execução do evento, conforme consubstancia o voto do
Acórdão guerreado:
Por fim, assiste razão ao representante do Parquet quando conclui que as Sras. Ana Paula da Rosa
Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, embora sejam sócias do IEC, não geriram os recursos
federais repassados mediante o Convênio 703293/2009. Cabe, portanto, excluí-las da relação processual e
manter a responsabilidade solidária do Instituto e de seu dirigente, o Sr. Danillo Augusto dos Santos, bem como
da empresa contratada Conhecer Consultoria e Marketing, fixando-se como referência para apuração do
débito a data de 2/6/2009, em que ocorreu o efetivo pagamento à empresa fornecedora.
4.58. No comprovante de transferência anexado aos autos, apesar da dificuldade de leitura da peça
juntada, identifica-se como remetente o nome personalizado da conta conveniada “Festa do Peão”, porém não é
possível verificar nos dados bancários se o senhor Danillo Augusto dos Santos executou a transferência e se, de
fato, tinha gestão sobre os recursos federais (peça 33, p.11).
4.59. Deste modo, foi encaminhado ao Banco do Brasil o ofício de diligência no 127/2017-TCU/SERUR,
de 18/12/2017, solicitando as seguintes informações relativas à conta corrente 39862-4, agência 1004 (peça 98):
a) extrato bancário da conta corrente 39862-4 desta agência, no período de 1/5/2009 a 30/6/2009;
b) cópia do comprovante de abertura da conta corrente 39862-4 desta agência, identificando com nome e
CPF os titulares da conta corrente e o período que atuaram como titulares;
c) cópia do comprovante de transferência bancária realizada na conta corrente 39862-4, relativa ao valor
de R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais) realizada no período de 1/5/2009 a 30/6/2009,
informando o nome e CPF do titular responsável pela transferência bancária (cheque, TED ou depósito) (peça
98).
4.60. O Banco do Brasil emitiu o ofício n° 2017/000845848, e informou que “De mais a mais, com
exceção dos dados cadastrais (endereço, telefone, nome), lamentavelmente informamos que esta instituição
financeira está impedida de prestar as demais informações e dados solicitados sem que, para tanto, haja
autorização expressa do cliente ou de ordem emanada do Poder Judiciário”. E, por fim, esclarece que
“Assim, para atendimento à solicitação contida no ofício epigrafado, no que toca ao fornecimento das
informações solicitadas, imprescindível a apresentação da autorização expressa do cliente ou de ordem
judicial expressa. (peça 98).
4.61. Diante da impossibilidade do Banco do Brasil fornecer nome(s) e CPF(s) das pessoas físicas
responsáveis pela conta do convênio, a tese alegada pelo recorrente de que desconhecia e nunca havia
movimentado a conta corrente não pôde ser confirmada.
4.62. Ademais, após obtenção do estatuto do IEC no Siconv, verificou-se que conforme determinado no
art. 21, entre outras atribuições, compete ao presidente a movimentação das contas bancárias do instituto
(peça 101).
4.63. Deste modo, o recorrente, como ex-presidente do IEC, poderia ter solicitado, de sua iniciativa,
declaração do Banco do Brasil, do nome(s) e CPF(s) das pessoas físicas titulares/responsáveis/cadastradas para
abertura e movimentação financeira da conta corrente no 39862-4, agência 1004 desta Instituição, ou
simplesmente poderia ter providenciado junto ao Banco do Brasil declaração que não foi ou é titular ou cotitular de contas corrente do Instituto Educar e Crescer. Qualquer uma destas declarações, caracterizaria que o
sr. Danillo não teria tido acesso para movimentar e gerir os recursos federais do convênio em análise.
4.64. Adicionalmente, o procedimento retrocitado também poderia ser adotado para as contas bancárias
informadas nos demais convênios do IEC em que o Sr. Danillo foi signatário, conforme relacionado abaixo,
para eventualmente socorrê-lo nos demais processos de Tomadas de Contas Especial em que figura como
responsável:
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Número do
Convênio

Data da
Assinatura

701485/2008
702800/2008
703279/2009
703293/2009
703278/2009
703212/2009
703335/2009
704608/2009
704853/2009
704786/2009
705097/2009
705091/2009
705085/2009
705070/2009
728225/2009
731985/2010

19/12/2008
31/12/2008
04/05/2009
06/05/2009
04/05/2009
23/04/2009
11/05/2009
26/08/2009
11/09/2009
03/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
24/09/2009
29/12/2009
18/03/2010

Banco do Brasil Agência 1004-9
Conta corrente
393061
393479
39.859-4
398624
39.861-6
39.858-6
39.860-8
39.860-8
40508-6
40.500-0
40501
40845
40501
408468
414824
41512X

4.65. Por fim, o argumento que desconhecia e que não teria movimentado a conta corrente do convênio,
deve ser desconsiderado, uma vez que o senhor Danillo Augusto dos Santos não juntou aos autos informações
que comprovassem sua alegação. Ademais, salienta-se que o art. 20 do estatuto do IEC dizia que cabia ao
presidente a movimentação bancária do referido instituto (peça 101, p. 4). Assim, como ele era o mandatário do
IEC à época do convênio em análise, a presunção, até prova em contrário, é de que aquele era ordenador de
despesas naquela época.
CONCLUSÃO
4.66. O recurso interposto não se adentrou ao mérito da questão, limitou-se a arguir a ilegitimidade
processual do recorrente para figurar no polo passivo da TCE.
4.67. Em sua defesa o recorrente alegou ser vítima de um esquema fraudulento e que teria sido usado
como “laranja”, não podendo, portanto, responder por seus atos enquanto gestor do IEC e prestação de contas
do Convênio 703.293/2009,
4.68. Analisando-se a documentação acostada aos autos, concluiu-se que o sr. Danillo Augusto dos
Santos agiu como mandatário do IEC, uma vez que continuamente assinou convênios como presidente do IEC,
bem como atas de assembleias extraordinárias. Outrossim, o Sr. Danillo delegou competências da presidência e
da vice-presidência às sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos no período que
ocorreram a celebração e a gestão do convênio em análise, portanto, resta caracterizada a culpa in elegendo e
culpa in vigilando do defendente mesmo durante o período do seu afastamento da presidência do instituto.
4.69. Ademais, os argumentos relativos às informações cadastrais no Siconv, bem como o acatamento das
análises citadas de outros processos em trâmite e não julgados por esta Corte, não se aproveitaram no caso
concreto, por serem insuficientes para motivar a exclusão do recorrente do polo passivo da TCE.
4.70. De mais a mais, apesar de terem sido apresentados documentos que suscitem os indícios de
falsificação de assinatura do defendente, este argumento foi desprovido de documentos técnicos que
sustentassem sua tese.
4.71. Por fim, a alegação que desconhecia e não possuía acesso à conta corrente 39862-4, agência 1004,
do Banco do Brasil, não pôde ser confirmada. Esta unidade solicitou diligência ao referido banco, entretanto,
não foram fornecidas informações relativas aos titulares e responsáveis pela movimentação bancária da conta
corrente do ajuste. Além disso, conforme estabelecido no estatuto do IEC, cabia ao presidente a movimentação
bancária.
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4.72. Portanto, propõe-se o não provimento do recurso, uma vez que o recorrente falhou em comprovar os
argumentos por ele apresentados, impedindo-o assim de eximir-se da responsabilidade de comprovar a regular
aplicação dos recursos públicos confiados a sua gestão, enquanto mandatário do IEC.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com fundamento nos arts.
32, I, e 33 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;
comunicar ao recorrente e aos demais interessados a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte.”

2. O Diretor da unidade técnica divergiu da proposta de mérito apresentada, nos termos do
pronunciamento transcrito a seguir (peça 107), o qual foi referendado pelo titular da Serur (peça 108):
“Discordo, com as devidas escusas, da proposta da auditora instrutora de negar provimento ao recurso de
reconsideração interposto por Danillo Augusto dos Santos, ex-presidente (formalmente) do Instituto Educar e
Crescer (IEC).
2. Após o desenrolar do processo, o Plenário deste Tribunal, por meio do Acórdão 2936/2016 (peça 50),
condenou solidariamente Danillo Augusto dos Santos, IEC e Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. O
decisum alicerçou-se no voto (peça 51) proferido pelo Exmo. Ministro Vital do Rego, cujo teor, no que
interessa, transcreve-se abaixo:
21. Entretanto, considerando que o dirigente do IEC não foi citado por cometimento de fraude, mas por falta de
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos mediante convênio, entendo que seria
desproporcional aplicar-lhe a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na
administração pública.
22. Diante disso, limito-me a considerar que o procedimento adotado pelo IEC, de contratar integralmente os
serviços junto à empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. dificultou o controle e expôs os recursos federais à
possibilidade de fraude.
23. Reitero que os elementos que me levam a concluir pela ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos são: a inexistência de contrato de exclusividade das bandas com a empresa contratada e a não apresentação dos
comprovantes das despesas, tais como pagamento de cachê dos artistas, traslado, hospedagem, etc.
24. Não basta que o convenente comprove a realização do objeto conveniado, é preciso que demonstre o nexo de
causalidade entre os recursos federais recebidos e as despesas efetuadas, o que não ocorreu neste caso.
(...)
29. Por fim, assiste razão ao representante do Parquet quando conclui que as Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, embora sejam sócias do IEC, não geriram os recursos federais repassados
mediante o Convênio 703293/2009. Cabe, portanto, excluí-las da relação processual e manter a responsabilidade solidária
do Instituto e de seu dirigente, o Sr. Danillo Augusto dos Santos, bem como da empresa contratada Conhecer Consultoria e
Marketing, fixando-se como referência para apuração do débito a data de 2/6/2009, em que ocorreu o efetivo pagamento à
empresa fornecedora. (grifos acrescidos)

3. A fim de subsidiar a análise de responsabilidade do Danillo Augusto dos Santos, em relação a falta de
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos mediante convênio (vide item 21 do
voto), apresenta-se um breve histórico, em ordem cronológica, dos principais fatos jurídicos desde o nascedouro
do Instituto Educar e Crescer (IEC), a saber:
a) em 25/9/2004, Idalby Cristine Moreno Ramos, Robson da Rosa Quevedo, Caroline da Rosa
Quevedo e Altair Cardoso Dutra aprovaram o estatuto do IEC e o instituíram na 1ª Assembleia Geral
Ordinária, bem como nomearam-lhes nas funções, respectivas, de presidente, vice-presidente, tesoureira e
secretário (peça 85, p. 37);
b) em 26/9/2006, referidos dirigentes do IEC reuniram-se para reconduzi-los por mais um mandato de 2
(dois) anos, por meio da 2ª Assembleia Geral Ordinária (peça 85, p. 47);
c) em 3/3/2008, a presidente Idalby Cristine Moreno Ramos convoca Assembleia Extraordinária para o
dia 20/3/2008 (peça 85, p. 53);
d) em 20/3/2008, Idalby Cristine Moreno Ramos renuncia, formalmente, ao cargo de presidente “pelo fato
de não possuir tempo suficiente e necessário para exercer atribuições de forma satisfatória e também por
motivos particulares” (peça 85, p. 51) e, na 3ª Assembleia Geral Ordinária, altera-se a composição da diretoria
do IEC que passa a ter como integrantes Caroline da Rosa Quevedo, Robson da Rosa Quevedo, Ana Paula
da Rosa Quevedo (nova integrante) e Altair Cardoso Dutra nas funções, respectivas, de presidente, vicepresidente, tesoureira e secretário (peça 85, p. 55-57). Entretanto, também em 20/3/2008, surpreendentemente,
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esses integrantes renunciam, formalmente, os seus respectivos cargos pelo mesmo motivo qual seja: “por não ter
tempo disponível para acompanhar os trabalhos do Instituto” (peça 85, p. 99-105). Estranhamente, renunciaram
novamente aos seus respectivos cargos em 2/4/2008, conforme Termos de Renúncia padrão constantes nos autos
(peça 85, p. 67-97). Observa-se, também, nessa nova renuncia mais de uma por pessoa, porém com assinaturas
distintas;
e) em 2/4/2008, na 4ª Assembleia, definiu-se que Eurides Farias Matos (nova integrante), Ana Paula da
Rosa Quevedo, Caroline da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos passariam a assumir as funções,
respectivas, de presidente, vice-presidente, tesoureira e secretário, bem como alterou-se o estatuto do IEC para
incluir dentro das suas finalidades “promover o desenvolvimento do turismo local e nacional” (peça 85, p. 6165). No entanto, conforme consulta a base CNPJ da Receita Federal (peça 104), Idalby Cristine Moreno
Ramos é que foi a presidente do IEC no período de 8/12/2004 a 18/5/2009. Ou seja, Eurides Farias Matos
em nenhum momento fora, de fato, presidente do Instituto, nos termos da consulta a base CNPJ da Receita
Federal. Curiosamente, somente a partir de abril de 2008 é que o IEC passou a celebrar diversos convênios com
a União, nos termos do extrato de convênios celebrados pelo IEC Disponível em
<https://contas.tcu.gov.br/apexdgi/f?p=100:100:7846606537185::NO::P100_NUM_CPF,P100_NUM_CNPJ,P1
00_OPCAO,P100_ERRO,P100_MODO,P100_ORIGEM:,07.177.432%2F0001-11,2,0,1,00>. Acesso em 3 de
julho 2018.
f) em 27/10/2008, Danillo Augusto dos Santos (novo integrante) substitui Eurides Farias Matos, que
renunciou por motivos particulares (peça 85, p. 113), e é nomeado presidente do IEC na 5ª Assembleia Geral
Extraordinária da IEC, permanecendo, ainda, Ana Paula da Rosa Quevedo, Caroline da Rosa Quevedo e
Idalby Cristine Moreno Ramos, respectivamente, nas funções de vice-presidente, tesoureira e secretário (peça
85, p. 109-111);
g) em 10/11/2008, Danillo Augusto dos Santos convoca Assembleia Geral Extraordinária “a fim de
discutirem e deliberarem sobre o manifesto de afastamento de Diretor da entidade” (peça 85, p. 119). Observase que esse edital de convocação se assemelha em muito, por ter os mesmos motivos, daquele edital de
convocação elaborado, por Eurides Farias Matos (peça 85, p. 115);
h) A 6ª Assembleia, realizada em 20/11/2008, somente alterou o endereço do IEC (peça 85, p. 121);
i) em 20/3/2009, Danillo Augusto dos Santos convoca Assembleia Geral Extraordinária “a fim de
discutirem e deliberarem sobre o manifesto de afastamento de Diretor da entidade” (peça 85, p. 125). Observase que esse edital de convocação se assemelha em muito, por ter os mesmos motivos, daquele edital de
convocação elaborado por Eurides Farias Matos (peça 85, p. 115) e o edital de convocação elaborado pelo
próprio Danillo (peça 85, p. 119).
j) em 4/4/2009, na 7ª Assembleia Geral Extraordinária do IEC (peça 85, p. 127) realizada nesta cidade,
tem-se a seguinte informação:
(...) com o propósito de deliberar e aprovar a alteração de endereço e afastamento de dirigentes reuniram –se a
Sr(as). Danillo Augusto dos Santos, Idalby Cristine Moreno Ramos, Caroline da Rosa Quevedo, Ana Paula da Rosa
Quevedo, entre outros. (...) Passando ao segundo item da pauta da reunião, o Presidente Sr. Danillo, (sic) informou que
pelo período de 4(quatro) meses estará ausente, e portanto não podendo responder pela função de Presidente,
sugerindo que neste período a Vice-Presidente, Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, assuma a função. Dando continuidade ao
mesmo assunto o Sr. Danillo passa a palavra a Sra. Carolina da Rosa Quevedo, Tesoureira, que informa que por motivos
particulares, estará ausente até o mês de março do ano de dois mil e dez, sugerindo que a Secretaria Idalby Cristine Moreno
Ramos, (sic) assuma suas funções de tesoureira por este período. (grifos acrescidos).

k) Faz-se uns parênteses aqui para destacar que, conforme consulta a base CNPJ da Receita Federal (peça
104 - vide também alínea “e” deste item”), Danillo Augusto dos Santos somente fora presidente do IEC em
um único dia, qual seja, dia 18/5/2009, conforme instrução inicial da Unidade Técnica de origem (peça 11, p.
13, item 24). Após essa data, a presidência do Instituto foi ocupada por Ana Paula da Rosa Quevedo;
l) em 6/5/2009, o IEC, representado por Danillo Augusto dos Santos, firmou o Convênio 703293/2009
(peça 1, p. 29-46) com o Ministério do Turismo (MTur). No entanto, nessa mesma data, Idalby é quem
assinou o Contrato 004/2009 com Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (peça 1, p. 71-72), não
obstante na Cláusula Primeira – Das Partes – constar Danillo como presidente do IEC. Ou seja,
efetivamente, quem contratou Conhecer e “dificultou o controle e expôs os recursos federais à possibilidade de
fraude” (vide item 22 do voto, transcrito no item 2 desta instrução), foi Idalby;
m) em 2/6/2009, efetuou-se pagamento a Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (peça 33, p. 1011), nos termos da data do débito constante no item 9.3 do decisum (peça 50), após a apresentação da nota fiscal
73 de 1/6/2009 (peça 1, p. 73);
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n) em 24/7/2009, Danillo Augusto dos Santos convoca Assembleia Geral Extraordinária “a fim de
discutirem e deliberarem sobre o manifesto de afastamento de Diretor da entidade” (peça 85, p. 131). Observase que esse edital de convocação se assemelha em muito, por ter os mesmos motivos, aos supramencionados;
o) em 3/8/2009, na 8a Assembleia Geral Extraordinária do IEC (peça 85, p. 133, grifos acrescidos), temse a seguinte informação:
IEC Instituto Educar e Crescer, reuniram-se a Sr(as). Danillo Augusto dos Santos, Idalby Cristina Moreno
Ramos, Ana Paula da Rosa Quevedo, entre outros. Tomando a palavra a Sr. Danillo, (sic) informou que por motivos
particulares diversos, não poderá estar a frente da entidade até março do ano de dois mil e dez, sugerindo que neste
período a Vice-Presidente, Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, assuma o cargo, função esta que a mesma já vem
desempenhando com muita competência desde abril do ano de dois mil e nove.

p) em 23/10/2009, na 9a Assembleia Geral Extraordinária do IEC (peça 85, p. 139), tem-se a seguinte
informação:
IEC instituto Educar e Crescer, as Sras. Idalby Cristine Moreno Ramos e Ana Paula da Rosa Quevedo, entre
outros. Dispensando as chamadas de convocação a mesa, visto que, os outros dois membros da diretoria, Presidente e
Tesoureira, já estão representados pelas Senhoras Idalby Cristine Moreno Ramos e Ana Paula da Rosa Quevedo presentes.
Tomando a palavra a Sra. Idalby Cristine Moreno, Secretaria e Tesoureira Temporária, informou que se faz necessário
urgência na aprovação da inclusão de novas finalidades a Instituição afim de poder atender as exigências Ministeriais para
apoio através de Convênios.

q) em 15/1/2010, na 10a Assembleia Geral Extraordinária do IEC (peça 86, p. 2, grifos acrescidos), temse a seguinte informação:
Instituto Educar e Cresce, reuniram-se a Srs(as), Danillo Augusto dos Santos, ldalby Cristine Moreno Ramos,
Caroline da Rosa Quevedo, Ana Paula da Rosa Quevedo, entre outros. Tomando a palavra a Sra. Idalby, Secretaria e
Tesoureira Temporária, informou a todos os presentes os itens a serem debatidos na pauta da reunião, sendo estes a
continuidade do afastamento dos membros da Diretoria. Sr. Danillo e Sra. Caroline, passando a palavra ao Sr. Danillo, o
mesmo informou que estará ausente até o mês de janeiro do ano de dois mil e onze, portanto não podendo responder pela
função de Presidente, sugerindo que neste período a Vice-Presidente, Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, continue
assumindo a função de Presidente.
Dando continuidade o Sr. Danillo passa a palavra a Sra. Carolina da Rosa Quevedo, Tesoureira, que informa que
ainda por motivos particulares, estará ausente até o mês de janeiro do ano de dois mil e onze, sugerindo que a Secretaria
Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos, continue assumindo suas funções de tesoureira por este período.

r) em 31/5/2010, na 11a Assembleia Geral Extraordinária do IEC (peça 86, p. 6-14), tem-se a seguinte
informação:
IEC Instituto Educar e Crescer, reuniram-se a Srs (as), Danillo Augusto dos Santos, Idalby Cristine Moreno
Ramos, Ana Paula da Rosa Quevedo, entre outros. Tomando a palavra a Sra. Idallby, Secretaria e Tesoureira Temporária,
informou a todos os presentes que a convocação se deve ao fato de renúncia de membros da Diretoria, visto que existe um
acumulo de funções causando sobrecarga de trabalhos para membros atuantes. Passando a palavra ao Sr. Danillo,
Presidente temporariamente afastado, o mesmo teceu elogios ao bom andamento da entidade na sua ausência, mas que
infelizmente não poderá fazer parte do quadro da diretoria, alegando motivos de cunho particular, deixando agora em
definitivo seu cargo a disposição. Tomando a palavra a Sra. Idalby, com poderes para tal, informou que agora em definitivo
ficara afastada também do quadro de diretores a Sra. Caroline da Rosa Quevedo, pois a mesma fixou residência no exterior.
Diante de todos os presentes a Sra. Idalby, Secretaria, propõe a votação para eleição de nova Diretoria para a Instituição,
visto que a mesma tem vários projetos em andamento não podendo ficar sem o seu quadro de Diretores completo. Todos
concordaram, passou-se a indicações de nomes para os cargos, em seguida deu-se a votação, ficando definido que:
PRESIDENTE, Wellington Alves de Melo, brasileiro, solteiro, empresário, RG: 1795191 SSP/DF CPF: 696.519.491-04
residente e domiciliado QNP 15 CJ I CASA 16 Ceilândia — DF; VICE PRESIDENTE, Vinne Henrique Gonçalves
Silva, brasileiro, solteiro, autônomo, RG 3028931 SSP/DF CPF: 015.160.161-57 residente e domiciliado AR 03 LOTE
66/68 Vila SASEVI Sobradinho II; TESOUREIRA, Ana Paula da Rosa Quevedo, brasileira, solteira, empresaria, CPF:
001.904.910-27, RG: 5082451039 SSP/RS; SECRETÁRIA, Idalby Cristine Moreno Ramos, brasileira, solteira,
empresaria, residente em Brasília-DF, CPF: 785.537.681-04 e RG: 186.389 SSP/TO.

s) finalmente, também em 31/5/2010, Danillo Augusto dos Santos apresenta renuncia ao cargo de
presidente por motivos particulares (peça 86, p. 8).
4. De todo esse conjunto fático, chama-se a atenção o fato de Idalby Cristine Moreno Ramos e a
família “Quevedo”, que instituíram o IEC, não ocuparem, a partir de 2/4/2008, formalmente, a
Presidência do Instituto, nos termos das Atas das Assembleias. Antes daquela data, o IEC não tinha
celebrado qualquer ajuste com a União. Após essa data, considerando as Atas das Assembleias, a presidência
do IEC, em todos esses anos, esteve a cargo, respectivamente, de Eurides Farias Matos, Danillo Augusto dos
Santos e Wellington Alves de Melo. Por outro lado, considerando informação constante na base CNPJ da
Receita Federal, a presidência do Instituto, somente fora ocupada, basicamente, por Idalby Cristine Moreno
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Ramos e Ana Paula da Rosa Quevedo (peça 104). Ademais, faz-se mister relembrar a participação dessas em
empresas que celebraram diversos convênios com o MTur, conforme excerto da Nota Técnica
3.096/DRTES/DR/SFC/CGU-PR cujo teor, no que interessa, transcreve-se (peça 105, p. 15):
D) Relação entre as empresas que apresentaram cotação e as convenentes:
11. Nas pesquisas realizadas pela SPCI, foi constatada a estreita ligação entre pessoas responsáveis pelas entidades
sem fins lucrativos citadas e pelas empresas contratadas para a execução dos serviços, especialmente a Conhecer
Consultoria e Marketing Ltda. 12. Idalby Cristine Moreno Ramos (CPF: 785.537.681-04), presidente do IEC até o mês de
maio de 2009, possui vínculo empregatício registrado com a empresa Conhecer, que é escolhida para a execução da maioria
dos serviços relativos aos convênios celebrados com as entidades. Foi verificado ainda que há mandado de prisão em aberto
contra Idalby, embora não tenha sido possível levantar o motivo. 13. Além disso, Mônica Maciel Ramos (CPF:
117.885.421-34), mãe de IDALBY, assina a ata da diretoria da Premium como Conselheira Fiscal. 14. Ana Paula da Rosa
Quevedo (CPF: 001.904.910-27), atual presidente do IEC, tem como irmã Caroline da Rosa Quevedo (CPF: 021.098.96108), que, além de assinar ata do IEC como tesoureira, atua como procuradora da empresa Conhecer. 15. De outro lado, a
atual presidente da Premium, Cláudia Gomes de Melo (CPF: 478.061.091-53), tem vínculo empregatício sem data de
rescisão com a empresa Conhecer. 16. Além de todo o exposto, foi possível verificar que três das pessoas anteriormente
relacionadas, Cláudia. Melo, Caroline Quevedo e Idalby Ramos tiveram vínculos empregatícios de forma simultânea, no
período de outubro de 2004 a março de 2006, com uma mesma empresa, a Rede de Empresas para Integração Brasileira
Ltda (CNPJ: 06.182.993/0001-46).

5. Pois bem. Em relação a Eurides Farias Matos, tramitam neste Tribunal três processos nos quais são
imputados a ela responsabilidade em relação a ajustes celebrados pelo IEC, quais sejam: TC 032.122/2015-2,
sob a relatoria do Exmo. Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, e os TC´s 000.734/2015-2 e TC 018.568/20157, ambos sob a relatoria do Exmo. Ministro Vital do Rêgo.
6. Transcreve-se, ainda, excerto das alegações de defesa apresentadas no bojo do TC 018.568/2015-7
(peça 17) pela Sra. Eurides Farias Matos (CPF 308.088.801-44), verbis:
Nos idos de 2006, a requerente atendeu, como cliente dos seus serviços de costureira, Idalby Cristine Moreno
Ramos. Com o passar do tempo, veio a surgir uma amizade entre as duas, que foi se intensificando.
Idalby era generosa com a família da requente, particularmente com os seus filhos. Dava presentes, fazia pequenas
doações, propiciava outros agrados.
A generosidade de Idalby inspirava, claro, sentimentos de gratidão da requerente e sua família.
Em certa altura, no ano de 2008, a requerente foi abordada por Idalby, que lhe pediu fosse sua empresa colocada no
nome dela, ou seja, para que se fizesse figurar o nome da requerente como proprietária de empresa de que era dona, na
verdade, Idalby.
(...)
Como fato, a defendente jamais foi dirigente, tampouco associada, do Instituto Educar e Crescer. Jamais participou
de reuniões do Instituto ou se envolveu em qualquer de suas atividades. Nunca manejou verbas do Instituto e, pois, não
administrou nem controlou qualquer numerário ligado ao convênio a que se refere a tomada de contas especial, ou a
qualquer outro a defendente foi vítima de uma artimanha que visava ocultar o nome dos verdadeiros "donos" do Instituto
Educar e Crescer e, nessa extensão, pavimentar condutas delituosas ligadas a convênios (ou negócios ilícitos dissimulados
sob a forma de convênio) pactuados com o Ministério do Turismo.
(...)
Verificando-se a documentação social pertinente, cópia anexa, apura-se que a defendente foi elevada á condição de
presidente do Instituto Educar e Crescer em 02/04/2008 ("Quarta Ata — Assembleia Extraordinária), e removida de tal
posição até 27/10/2008 ("Assembleia Geral Extraordinária Quinta Ata"). Graças a Deus, figurou como presidente da
instituição, portanto, por apenas sete meses.
(...)
Vítima sim, nada obstante tenha concordado em que o Instituto Educar e Crescer fosse colocado em seu nome. Seu
consentimento foi restrito, precisamente, a isso. Nunca abrangeu, de maneira nenhuma, a prática de infrações
administrativas/penais por parte do Instituto ou quem quer que seja.

7. Especificamente em relação a Eurides Farias Matos, que antecedeu, formalmente, Danillo Augusto
dos Santos na presidência, tem-se ainda recente sentença da 15ª Vara Cível de Brasília que declarou a nulidade
dos atos sociais do IEC que atribuíram aquela a qualidade de dirigente da pessoa jurídica (peça 102), verbis:
Do Mérito
A questão principal debatida nos autos diz respeito à verificação da ocorrência de nulidade absoluta, decorrente da
prática de simulação.
(...)
Verifica-se, no caso em apreço, a ocorrência de simulação ad personam, pois a autora foi utilizada pelas rés, como
"testa-de-ferro" e indicada ficticiamente ao cargo de dirigente do IEC INSTITUTO EDUCAR E CRESCER para ocultar o
nome dos verdadeiros dirigentes e efetuar a prática de atos escusos perante a Administração Pública.
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De acordo com o testemunho coligido aos autos (fl. 281), a autora foi presidente do IEC, mas não exercia a
presidência, trabalhava na casa dela como costureira. Do depoimento pessoal da ré (Idalby - fl. 282) depreende-se que a
autora realmente foi utilizada como "testa-de-ferro", pois foi convidada para substituir o Sr. Robinson, na presidência do
instituto, sem fazer nenhum aporte de recursos para ingressar na sociedade e sem demonstrar sequer a existência de
conhecimento para exercício da função.
De mais a mais, não é crível a alegação de que houve exercício da presidência de um instituto, por quase um ano,
sem comprovação de assinatura de documentos próprios à atividade ou de depósito de pagamento de salário, pró-labore ou
outro tipo de ajuda de custo à autora decorrente do exercício da função.
Resta, portanto, demonstrada a nulidade do negócio jurídico, uma vez que a autora teve seu nome usado apenas para
fins formais, com o intuito de dissimular o verdadeiro gestor da pessoa jurídica, enquanto a efetiva condução dos negócios
era tomada por pessoa diversa.
(...)
Impõe-se, portanto, a procedência do pedido.
Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para:
a) declarar a nulidade dos atos sociais do IEC INSTITUTO EDUCAR E CRESCER que atribuíram à autora a
qualidade de dirigente da pessoa jurídica, quais sejam: (i) eleição para Presidente do IEC de 02.04.2008 (Quarta Ata Assembleia Extraordinária), (ii) Primeira Consolidação do Estatuto do IEC, de 07.04.2008 e (iii) Reunião de 27.10.2008
(Assembleia Geral Extraordinária Quinta Ata);

8. Danillo argumenta que “unidades do próprio TCU, no bojo das Tomadas de Contas Especiais n°
018.386/2015-6, 018.395/2015-5, 015.021/2015-7 e 015.042/2015-4, as quais apuram ocorrência de eventuais
danos ao erário no âmago dos Convênios (...), igualmente celebrados pelo IEC, externaram posicionamento no
sentido de excluir a responsabilidade do ora manifestante em vista das exatas razões que aqui se expõem” (peça
85, p. 27). Ademais, para respaldar sua assertiva, transcreve excerto da instrução proferida pela Secex/SC no
TC. 018.395/2015-5 e no TC 015.021/2015-7 (peça 85, p. 27-31), para, ao fim, sustentar que “a cooptação de
terceiros de boa-fé aos quadros diretivos das instituições por ela comandadas, bem como a utilização indevida
dos nomes dos mesmos e a falsificação de suas assinaturas eram sim práticas adotadas por IDALBY com intuito
de camuflar a sua atuação à frente da gestão destas entidades” (peça 85, p. 31).
9. Assim, após contextualizar todo o conjunto que envolve os ajustes celebrados pela IEC, cumpre-nos
examinar se encontram-se presentes nos autos elementos suficientes para que respalde a alegação do Sr.
Danillo Augusto dos Santos de que ele foi vítima de um esquema fraudulento e que houve a falsificação de
sua assinatura, por meio de reprografia digital. Essa é a questão nodal. Se confirmado tal fato, dever-se-á
excluir a sua responsabilidade pelo fato de não ter praticado, então, atos de gestão, tampouco prestado contas do
Convênio 703293/2009.
10. A elucidação desses fatos é de suma importância, tendo em vista que, como destacou a auditora
instrutora, “em levantamento recente à base de dados do TCU, (...) existem 15 processos de TCE, nos quais o sr.
Danillo Augusto dos Santos figura como responsável” (peça 105, p. 6, item 4.25). Em 4 (quatro) desses
processos, a Unidade Técnica de origem propôs afastar a responsabilidade do Sr. Danillo. Ademais, informa-se
que nenhuma dessas TCE´s fora apreciada pelo Colegiado competente.
11. Desde já, perfilho com o entendimento da auditora, consubstanciado na primeira parte do item 4.26
da sua instrução (peça 106), de que “o Sr. Danillo Augusto dos Santos possuía, à época da assinatura do
Convênio 703293/2009, plenitude intelectual para compreender as responsabilidades que lhe foram incumbidas
quando aceitou ser o presidente do IEC e firmar convênios com a União”. Ou seja, entende-se que o Sr. Danillo
Augusto dos Santos não teria atuado com o devido cuidado, homem-médio, no período de 27/10/2008 a
3/4/2009 (vide item 3, alíneas “a” e “b”, desta instrução), nesse período que estaria ocupando a presidência do
IEC, caso se considere o aspecto formal das Atas das Assembleias, na medida em que confessa que “assinou
diversos documentos que lhe eram levados por emissários de "BIA" (inclusive atas de assembleias fictícias),
muitos deles sem ao menos serem lidos ou questionados” (peça 85, p. 13, grifos no original). Todavia, como
se verá, o comportamento negligente daquele ocorreu em momento pretérito ao fato gerador do débito e,
logicamente, não lhe deu causa.
12. É que o objeto da condenação é a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais
repassados ao IEC por meio do Convênio 703293/2009, em face da ausência do “nexo de causalidade entre os
recursos federais recebidos e as despesas efetuadas, o que não ocorreu neste caso”, originado do “procedimento
adotado pelo IEC, de contratar integralmente os serviços junto à empresa Conhecer Consultoria e
Marketing Ltda.”, nos termos do itens 22 e 24 do voto condutor do Acórdão 2936/2016 – TCU - Plenário (vide
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item 2 desta instrução) proferido pelo Exmo. Ministro Vital do Rêgo. Todavia, Idalby é quem assinou o
Contrato 004/2009 com Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (vide item 3, “l”, desta instrução);
13. Ademais, o fato gerador do débito, que é o dia 2/6/2009 (vide item 9.3 do decisum, peça 50), ocorreu
quanto Danillo já estava afastado da presidência do IEC, nos termos da 7ª Assembleia Geral Extraordinária do
IEC realizada, em 4/4/2009 (vide item 3, “b”, desta instrução) e da consulta a base CNPJ da Receita Federal. Ou
seja, a partir desta data, Danillo estava afastado (caso entenda-se que algum dia ele, efetivamente, assumiu-a) do
exercício da presidência do IEC. A partir desta data, formalmente, Danillo não praticaria atos relacionados
a função de presidente do IEC.
14. Não obstante, consta nos autos diversos documentos, com data posterior a 4/4/2009, contendo o
nome e a “assinatura” de Danillo Augusto dos Santos, o qual alega que as assinaturas no processo relativo a
contratação da empresa Conhecer e no termo de homologação e adjudicação, de 6/5/2009, e na prestação de
contas e na declaração do IEC de que o objeto do ajuste teria sido executado, de 4/8/2009, são reproduções
digitais da sua assinatura, conforme destacou a auditora (vide tabela constante no item 4.51 da peça 106, p. 12).
15. Constata-se que há o mesmo padrão de incidência dos traços da assinatura sobre o nome impresso,
apesar de serem documentos de conteúdo diferente e assinados em datas distintas. A título de exemplo,
observa-se que os traços da assinatura sobre as letras D e A (primeiras letras do nome Danillo Augusto)
repetem-se de forma idêntica nas declarações de Contrapartida e Não dívida (peça 1, p. 64, 65, 59, 74) que
constam no Siconv, demonstrando, assim, forte indício de serem cópias reprográficas da assinatura de Danillo
Augusto dos Santos em documentos relativos ao convênio 703293/2009.
16. A título de comparação do padrão de assinatura, não se observa este comportamento nas Atas de
Assembleias do IEC assinadas pelo mesmo signatário. Em peça recursal, o próprio Sr. Danillo Augusto Santos
declarou que as assinou por influência da Sra. Idalby. Entretanto nega que tenha assinado documentos relativos
a execução do Convênio 703293/2009. E, de fato, os documentos existentes nos autos e no Siconv relativos ao
Convênio 703293/2009, nos quais houve a assinatura do Sr. Danillo, apresentam fortes indícios de serem cópias
reprográfica da mesma assinatura, apesar de tratarem de conteúdos e datas distintas.
17. Assim, entende-se que os elementos constantes nos autos levam a conclusão de que Danillo Augusto
dos Santos era um mero laranja, assim como o foi Eurides Farias Matos, e que houve a reprodução digital da
assinatura nos documentos mencionados pelo responsável. Resta incontroverso que Idalby é quem assinou o
Contrato 004/2009 com Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (peça 1, p. 71-72), não obstante na
Cláusula Primeira – Das Partes – constar Danillo como presidente do IEC, bem como o fato de que Danillo
Augusto dos Santos somente fora presidente do IEC em um único dia, qual seja, dia 18/5/2009, nos termos da
consulta a base CNPJ.
18. Por derradeiro, sugere-se que o Colegiado determine a juntada da decisão que vier a ser prolatada aos
demais processos sob a responsabilidade de Danillo Augusto dos Santos, bem como os que constem Eurides
Farias Matos como responsável, caso entenda-se pela sua exclusão da presente relação processual, a fim de
subsidiar a análise dos demais processos em que eles estejam arrolados como responsáveis, bem como o envio
posterior dos autos ao Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União para que avalie a
conveniência e oportunidade de interposição de recurso de revisão em face de Idalby Cristine Moreno Ramos,
com fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443, de 1992 – LO/TCU, em face da reprografia da
assinatura daquele e da sentença da 15ª Vara Cível de Brasília que declarou a nulidade dos atos sociais do IEC
que atribuíram a Eurides Farias Matos a qualidade de dirigente do Instituto.
19. Ademais, propõe-se que seja dada ciência do decisum a 16ª Vara Federal da Justiça Federal do
Distrito Federal em face da Ação de Improbidade Administrativa (0036699-48.2016.4.01.3400) estar tramitando
no âmbito da referida Vara.
20. Em face do acima exposto, DIVIRJO da proposta da auditora federal para:
a) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Danillo Augusto dos Santos, com fundamento
nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento para exclui-lo da relação processual,
afastando, consequentemente, sua responsabilidade em relação ao débito e à multa;
b) determinar a juntada a juntada da decisão que vir a ser prolatada aos demais processos sob a
responsabilidade de Danillo Augusto dos Santos, bem como os que constem Eurides Farias Matos como
responsável, caso entenda-se pela exclusão daquele da presente relação processual, a fim de subsidiar a análise
dos demais processos em trâmite neste Tribunal em que eles estejam arrolados como responsáveis;
c) posterior envio dos autos ao Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União para que
avalie a conveniência e oportunidade de interpor de recurso de revisão em face de Idalby Cristine Moreno
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Ramos, com fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443, de 1992 – LO/TCU, caso entenda-se pela
exclusão de Danillo Augusto dos Santos da presente relação processual;
d) dar conhecimento da deliberação que vier a ser proferida ao recorrente, à Procuradoria da República no
Distrito Federal e a ao Juízo da 16ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal em face da Ação de
Improbidade Administrativa (0036699-48.2016.4.01.3400).”

3. O representante do Ministério Público de Contas manifestou-se em concordância com o
escalão dirigente da Serur, consoante o parecer reproduzido a seguir (peça 116):
“Trata-se de recursos de reconsideração interposto pelo Sr. Danillo Augusto dos Santos em face do
Acórdão 2.936/2016-Plenário, por intermédio do qual o responsável, revel nos autos, teve suas contas julgadas
irregulares, com condenação em débito solidariamente ao Instituto Educar e Crescer (IEC), além de imputação
de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 703293/2009, o
qual objetivou o apoio à 36ª. Festa do Peão de Boiadeiro do Município de Guaraci/SP.
A auditora instrutora, à peça 106, propôs conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
O Sr. Diretor (peça 107), com a anuência do Sr. Secretário da Serur (peça 108), divergiu do
encaminhamento alvitrado, sugerindo conhecer e dar provimento ao recurso.
**
Revendo meu posicionamento anterior (peça 46), a par da documentação juntada aos autos pelo
recorrente, entendo que assiste razão ao Sr. Diretor.
Com efeito, as diversas atas aduzidas aos autos pelo responsável por meio de seu recurso (peças 85-86)
dão conta que o Sr. Danillo Augusto só esteve, formalmente, à frente do IEC no período de 27/10/2008 a
3/4/2009, tendo se afastado da presidência a partir de 4/4/2009, até a sua efetiva saída em 31/5/2010 (peça 85, p.
127 e 133, e peça 86, p. 2 e 4).
Conforme registrado na ata de 4/4/2009 (peça 85, p. 127), a Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, a partir
daquela data, passou a acumular as funções de Vice-Presidente e Presidente temporária, e a Sra. Idalby Cristine
Moreno Ramos, as funções de Secretária e Tesoureira temporária.
Nada obstante o formal afastamento do Sr. Danillo, o termo do convênio foi por ele assinado em 6/5/2009
(peça 1, p. 29-46). No entanto:
a) o Contrato 004/2009, celebrado entre o IEC e a Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (peça
1, p. 71-72) na mesma data, embora mencione o Sr. Danillo como Presidente do IEC, foi assinado pela Sra.
Idalby Cristine, a qual, de fato, foi a contratante dessa empresa;
b) a nota fiscal emitida pela Conhecer, em 1/6/2009, foi atestada pela Sra. Ana Paula da Rosa
Quevedo (peça 1, p. 73).
Portanto, os atos atinentes à execução do convênio não foram praticados pelo Sr. Danillo, mesmo
porque estava afastado da direção da entidade.
É certo que o ofício de encaminhamento da prestação de contas (peça 1, p. 59), assim como diversos
documentos dela integrantes (peça 1, p. 60, 64, 65 e 74), constam como assinados pelo Sr. Danillo, tal como
ressaltei em meu parecer de peça 46.
No entanto, é possível perceber, como bem destacado pelo Sr. Diretor da Serur, a identidade entre as
assinaturas dessas peças — a despeito de apresentarem conteúdo diferente e terem sido firmadas em datas
distintas — havendo, assim, fortes indícios de que tenha, de fato, ocorrido reprodução digital da assinatura do
Sr. Danillo.
Não é demais destacar que essa identidade de traços não é observada em outras assinaturas do Sr. Danillo,
a exemplo daquelas apostas nas atas e editais às peças 85, p. 109, 111, 119, 121, 125, 127, 131 e 133; e 86, p. 2,
6 e 8; e em procurações às peças 92, p. 2, e 93, p. 1.
***
Ante o exposto, à semelhança dos dirigentes da Serur (peças 107-108), posiciono-me, em essência, pelo
conhecimento do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, com vistas a excluir o Sr. Danillo Augusto dos
Santos da relação processual e, por decorrência, afastar sua responsabilidade em relação ao débito e à multa
imposta pelo Acórdão 2.936/2016-Plenário.”

É o Relatório.
VOTO
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O Recurso de Reconsideração interposto por Danillo Augusto dos Santos contra o Acórdão
2.936/2016 – Plenário merece ser conhecido, eis que adimplidos os requisitos aplicáveis à espécie, de
conformidade com os arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992.
2. Como visto no Relatório precedente, trata-se originalmente de processo de Tomada de Contas
Especial instaurada em desfavor do Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seus então dirigentes, em
face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio
703293/2009, no valor de R$ 300.000,00, objetivando apoiar a 36ª Festa do Peão de Boiadeiro do
município de Guaraci-SP.
3. Por ocasião da prolação da deliberação recorrida, foram julgadas irregulares as contas do Sr.
Danillo Augusto dos Santos, supostamente Presidente à época dos fatos, e do IEC, com condenação
em débito solidário, pela totalidade dos recursos federais repassados, e aplicação de multa individual,
considerando-se que não houve a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, bem assim
diante da inexistência de contrato de exclusividade das bandas com a empresa contratada e a não
apresentação dos comprovantes das despesas, a exemplo do pagamento de cachê dos artistas, traslado,
hospedagem, entre outros.
4. A auditora responsável pelo processo no âmbito da Serur analisou detidamente os argumentos
do recorrente e propôs, em resumo, a negativa de provimento do Recurso de Reconsideração manejado
por Danilo Augusto dos Santos, considerando que o aludido ex-Presidente do IEC não teria adentrado
o mérito da questão de fundo que ensejou a sua condenação, é dizer, não houve apresentação do
contrato de exclusividade das bandas com a empresa contratada, dos comprovantes das despesas
(pagamento do cachê dos artistas, traslado, hospedagem), limitando-se a arguir sua ilegitimidade
processual para figurar no polo passivo da Tomada de Contas Especial.
5. Segundo alegado no recurso, o ex-Presidente do Instituto teria sido vítima de suposto esquema
fraudulento, com falsificação de assinaturas, não teria gerido a entidade ou atuado como responsável
pelo Convênio, eis que residia em Goiânia-GO, servindo como “laranja” de terceiros que articulavam
entidades de fachada utilizadas para celebração de convênios com o Ministério do Turismo.
6. De modo diverso, a auditora da Serur asseverou que o ex-dirigente atuou como mandatário do
IEC, assinou documentos da instituição relativamente ao Convênio, inclusive a prestação de contas, eis
que seria o Presidente à época dos fatos e que, por possuir formação universitária, não lhe aproveitaria
a alegação, na tentativa de imputar responsabilidade a terceiros, de que teria sido vítima de esquema
fraudulento.
7. Quanto à alegação de suposta falsificação de assinaturas do recorrente nos documentos
referentes aos atos de celebração e de gestão do convênio, a auditora afirmou que o recorrente não
trouxe documentos técnicos, como perícias, a atestar a possível falsificação.
8. O recorrente também argumentou que nunca teve conhecimento ou movimentou a conta
corrente relativa ao convênio; porém, segundo a instrução da auditora, verificou-se como atribuição do
presidente da entidade, no estatuto do IEC, a movimentação das contas bancárias do instituto.
9. Sendo assim, suas alegações foram rejeitadas pela auditora que instruiu o feito, pugnando pela
negativa de provimento do recurso.
10. Divergindo da instrução inicial, o Diretor da Serur, com a anuência do Secretário e depois do
representante do MPTCU, propõe o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas, em síntese, a
excluir o Sr. Danillo Augusto dos Santos da relação processual, afastando sua responsabilidade quanto
ao débito e à multa imposta pelo Acórdão 2.936/2016-Plenário.
11. No pronunciamento do escalão dirigente da Serur, foram delimitadas, com bastante
detalhamento, ante os documentos originários de diversas assembleias do IEC, as responsabilidades
dos vários dirigentes que assumiram posições de gestão, relacionadas à celebração de convênios,
contratos e à assunção da Presidência, de fato, da entidade.
12. Por esclarecedor, reproduzo a seguir excerto do pronunciamento do Diretor da Serur:
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“4. De todo esse conjunto fático, chama a atenção o fato de Idalby Cristine Moreno Ramos e a família
“Quevedo”, que instituíram o IEC, não ocuparem, a partir de 2/4/2008, formalmente, a Presidência do
Instituto, nos termos das Atas das Assembleias. Antes daquela data, o IEC não tinha celebrado qualquer
ajuste com a União. Após essa data, considerando as Atas das Assembleias, a presidência do IEC, em todos
esses anos, esteve a cargo, respectivamente, de Eurides Farias Matos, Danillo Augusto dos Santos e Wellington
Alves de Melo. Por outro lado, considerando informação constante na base CNPJ da Receita Federal, a
presidência do Instituto somente fora ocupada, basicamente, por Idalby Cristine Moreno Ramos e Ana Paula
da Rosa Quevedo (peça 104).
(...)
7. Especificamente em relação a Eurides Farias Matos, que antecedeu, formalmente, Danillo Augusto
dos Santos na presidência, tem-se ainda recente sentença da 15ª Vara Cível de Brasília que declarou a nulidade
dos atos sociais do IEC que atribuíram aquela a qualidade de dirigente da pessoa jurídica (peça 102), verbis:
Do Mérito
A questão principal debatida nos autos diz respeito à verificação da ocorrência de nulidade absoluta, decorrente da
prática de simulação.
(...)
Verifica-se, no caso em apreço, a ocorrência de simulação ad personam, pois a autora foi utilizada pelas rés, como
"testa-de-ferro" e indicada ficticiamente ao cargo de dirigente do IEC INSTITUTO EDUCAR E CRESCER para ocultar o
nome dos verdadeiros dirigentes e efetuar a prática de atos escusos perante a Administração Pública.
De acordo com o testemunho coligido aos autos (fl. 281), a autora foi presidente do IEC, mas não exercia a
presidência, trabalhava na casa dela como costureira. Do depoimento pessoal da ré (Idalby - fl. 282) depreende-se que a
autora realmente foi utilizada como "testa-de-ferro", pois foi convidada para substituir o Sr. Robinson, na presidência do
instituto, sem fazer nenhum aporte de recursos para ingressar na sociedade e sem demonstrar sequer a existência de
conhecimento para exercício da função.
De mais a mais, não é crível a alegação de que houve exercício da presidência de um instituto, por quase um ano,
sem comprovação de assinatura de documentos próprios à atividade ou de depósito de pagamento de salário, pró-labore ou
outro tipo de ajuda de custo à autora decorrente do exercício da função.
Resta, portanto, demonstrada a nulidade do negócio jurídico, uma vez que a autora teve seu nome usado apenas para
fins formais, com o intuito de dissimular o verdadeiro gestor da pessoa jurídica, enquanto a efetiva condução dos negócios
era tomada por pessoa diversa.
(...)
Impõe-se, portanto, a procedência do pedido.
Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para:
a) declarar a nulidade dos atos sociais do IEC INSTITUTO EDUCAR E CRESCER que atribuíram à autora a
qualidade de dirigente da pessoa jurídica, quais sejam: (i) eleição para Presidente do IEC de 02.04.2008 (Quarta Ata Assembleia Extraordinária), (ii) Primeira Consolidação do Estatuto do IEC, de 07.04.2008 e (iii) Reunião de 27.10.2008
(Assembleia Geral Extraordinária Quinta Ata);

8. Danillo argumenta que “unidades do próprio TCU, no bojo das Tomadas de Contas Especiais n°
018.386/2015-6, 018.395/2015-5, 015.021/2015-7 e 015.042/2015-4, as quais apuram ocorrência de eventuais
danos ao erário no âmago dos Convênios (...), igualmente celebrados pelo IEC, externaram posicionamento no
sentido de excluir a responsabilidade do ora manifestante em vista das exatas razões que aqui se expõem” (peça
85, p. 27). Ademais, para respaldar sua assertiva, transcreve excerto da instrução proferida pela Secex/SC no
TC. 018.395/2015-5 e no TC 015.021/2015-7 (peça 85, p. 27-31), para, ao fim, sustentar que “a cooptação de
terceiros de boa-fé aos quadros diretivos das instituições por ela comandadas, bem como a utilização indevida
dos nomes dos mesmos e a falsificação de suas assinaturas eram sim práticas adotadas por IDALBY com intuito
de camuflar a sua atuação à frente da gestão destas entidades” (peça 85, p. 31).
9. Assim, após contextualizar todo o conjunto que envolve os ajustes celebrados pela IEC, cumpre-nos
examinar se encontram-se presentes nos autos elementos suficientes para que respalde a alegação do Sr.
Danillo Augusto dos Santos de que ele foi vítima de um esquema fraudulento e que houve a falsificação de
sua assinatura, por meio de reprografia digital. Essa é a questão nodal. Se confirmado tal fato, dever-se-á
excluir a sua responsabilidade pelo fato de não ter praticado, então, atos de gestão, tampouco prestado contas do
Convênio 703293/2009.
10. A elucidação desses fatos é de suma importância, tendo em vista que, como destacou a auditora
instrutora, “em levantamento recente à base de dados do TCU, (...) existem 15 processos de TCE, nos quais o sr.
Danillo Augusto dos Santos figura como responsável” (peça 105, p. 6, item 4.25). Em 4 (quatro) desses
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processos, a Unidade Técnica de origem propôs afastar a responsabilidade do Sr. Danillo. Ademais, informa-se
que nenhuma dessas TCE´s fora apreciada pelo Colegiado competente.
11. Desde já, perfilho com o entendimento da auditora, consubstanciado na primeira parte do item 4.26 da
sua instrução (peça 106), de que “o Sr. Danillo Augusto dos Santos possuía, à época da assinatura do Convênio
703293/2009, plenitude intelectual para compreender as responsabilidades que lhe foram incumbidas quando
aceitou ser o presidente do IEC e firmar convênios com a União”. Ou seja, entende-se que o Sr. Danillo
Augusto dos Santos não teria atuado com o devido cuidado, homem-médio, no período de 27/10/2008 a
3/4/2009 (vide item 3, alíneas “a” e “b”, desta instrução), nesse período que estaria ocupando a presidência do
IEC, caso se considere o aspecto formal das Atas das Assembleias, na medida em que confessa que “assinou
diversos documentos que lhe eram levados por emissários de "BIA" (inclusive atas de assembleias fictícias),
muitos deles sem ao menos serem lidos ou questionados” (peça 85, p. 13, grifos no original). Todavia, como
se verá, o comportamento negligente daquele ocorreu em momento pretérito ao fato gerador do débito e,
logicamente, não lhe deu causa.
12. É que o objeto da condenação é a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais
repassados ao IEC por meio do Convênio 703293/2009, em face da ausência do “nexo de causalidade entre os
recursos federais recebidos e as despesas efetuadas, o que não ocorreu neste caso”, originado do “procedimento
adotado pelo IEC, de contratar integralmente os serviços junto à empresa Conhecer Consultoria e
Marketing Ltda.”, nos termos do itens 22 e 24 do voto condutor do Acórdão 2936/2016 – TCU - Plenário (vide
item 2 desta instrução) proferido pelo Exmo. Ministro Vital do Rêgo. Todavia, Idalby é quem assinou o
Contrato 004/2009 com Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (vide item 3, “l”, desta instrução);
13. Ademais, o fato gerador do débito, que é o dia 2/6/2009 (vide item 9.3 do decisum, peça 50), ocorreu
quanto Danillo já estava afastado da presidência do IEC, nos termos da 7ª Assembleia Geral Extraordinária do
IEC realizada, em 4/4/2009 (vide item 3, “b”, desta instrução) e da consulta a base CNPJ da Receita Federal. Ou
seja, a partir desta data, Danillo estava afastado (caso entenda-se que algum dia ele, efetivamente, assumiu-a) do
exercício da presidência do IEC. A partir desta data, formalmente, Danillo não praticaria atos relacionados
a função de presidente do IEC.”

13. Como se depreende do excerto acima, o dirigente da unidade técnica concluiu que os
elementos constantes dos autos confirmam que o recorrente não foi efetivamente o responsável pelos
atos inquinados no convênio em debate, os quais deram ensejo à instauração de Tomada de Contas
Especial e à condenação em débito, autorizando, nessa fase recursal, a formação de juízo diverso do
primeiro julgamento, para excluir a responsabilidade do Sr. Danillo Augusto dos Santos no processo.
14. Nesse contexto, assiste razão ao Diretor e ao Secretário da Serur, cujos pronunciamentos
acolho como razões de decidir, e entendo que deve ser dado provimento ao Recurso de
Reconsideração.
15. Conforme bem analisado pelo escalão dirigente da unidade técnica, foi a Sra. Idalby Cristine
Moreno Ramos quem assinou o Contrato 004/2009 com a Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. –
ME, dando ensejo à transferência integral dos recursos federais repassados.
16. Por fim, o encaminhamento proposto recebeu manifestação concordante do ilustre
representante do MPTCU que, ao rever o posicionamento apresentando anteriormente nos autos,
asseverou, in verbis:
“Com efeito, as diversas atas aduzidas aos autos pelo responsável por meio de seu recurso (peças 85-86)
dão conta que o Sr. Danillo Augusto só esteve, formalmente, à frente do IEC, no período de 27/10/2008 a
3/4/2009, tendo se afastado da presidência a partir de 4/4/2009, até a sua efetiva saída em 31/5/2010.
Conforme registrado na ata de 4/4/2009 (peça 85, p. 127), a Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, a partir
daquela data, passou a acumular as funções de Vice-Presidente e Presidente temporária, e a Sra. Idalby Cristine
Moreno Ramos, as funções de Secretária e Tesoureira temporária.
Nada obstante o formal afastamento do Sr. Danillo, o termo do convênio foi por ele assinado em 6/5/2009
(peça 1, p. 29-46). No entanto:
a) o Contrato 004/2009, celebrado entre o IEC e a Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. – ME (peça
1, p. 71-72) na mesma data, embora mencione o Sr. Danillo como Presidente do IEC, foi assinado pela Sra.
Idalby Cristine, a qual, de fato, foi a contratante dessa empresa;
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b) a nota fiscal emitida pela Conhecer, em 1/6/2009, foi atestada pela Sra. Ana Paula da Rosa
Quevedo (peça 1, p. 73).
Portanto, os atos atinentes à execução do convênio não foram praticados pelo Sr. Danillo, mesmo
porque estava afastado da direção da entidade.”

Ante o exposto, acolhendo a proposta dos dirigentes da Serur e do Parquet, VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2283/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC 018.305/2015-6.
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Recorrente: Danillo Augusto dos Santos (036.408.128-75).
4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador).
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), João Paulo Ulhoa Santos
(50.198/OAB-DF), João Paulo Martins Fagundes (46.184/OAB-GO) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do recurso de reconsideração interposto por Danillo
Augusto dos Santos em face do Acórdão 2.936/2016 - Plenário, por meio do qual suas contas foram
julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a impugnação
total das despesas referentes ao Convênio 703293/2009, cujo objetivo era apoiar a 36ª Festa do Peão
de Boiadeiro do município de Guaraci-SP;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput, do
Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Danillo Augusto dos
Santos para, no mérito, dar-lhe provimento, para excluí-lo da relação processual, afastando sua
responsabilidade em relação ao débito e à multa que lhe foram imputados por meio do Acórdão
2.936/2016-Plenário;
9.2. determinar a juntada da presente deliberação aos demais processos sob a responsabilidade de
Danillo Augusto dos Santos, bem como os que constem Eurides Farias Matos como responsável, para
subsidiar a análise dos referidos processos em trâmite no Tribunal;
9.3. encaminhar os presentes autos ao Ministério Público/TCU para que avalie a conveniência e
a oportunidade de interpor recurso de revisão em face de Idalby Cristine Moreno Ramos, com
fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992;
9.4. dar conhecimento da presente deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no
Distrito Federal e a ao Juízo da 16ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal em face da
Ação de Improbidade Administrativa (0036699-48.2016.4.01.3400).
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2283-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário.
TC 032.964/2011-0
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Interessado: Wanzenir Chaves Edler (113.556.890-15).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. REVISÃO DE OFÍCIO. SERVIDORA ANISTIADA.
TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. LEI 8.878/1994. RETORNO DEVE OBSERVAR A SITUAÇÃO JURÍDICA
ORIGINÁRIA. OITIVA DA INTERESSADA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.

RELATÓRIO
Tratam os autos de revisão de ofício de ato de concessão aposentadoria de ex-servidora
vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Transcrevo a seguir instrução
elaborada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip, com a qual se manifestou de acordo o
Ministério Público junto ao TCU:
“Trata-se de análise do ato de concessão de aposentadoria a Wanzenir Chaves Edler (CPF
113.556.890-15), ex-servidora do Ministério dos Transportes. O ato foi apreciado pela legalidade por
este Tribunal, mediante o Acordão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara, proferido em sessão de 6/12/2011
(peça 5).
HISTÓRICO
2. A presente instrução tem como objetivo a reapreciação do ato de aposentadoria de Wanzenir
Chaves Edler, haja vista a edição do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário (peça 9), exarado nos autos do
processo de representação TC 030.981/2011-5, no qual esta Corte de Contas considerou irregular a
transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com base na Lei
8.878/1994 reintegrados no serviço público federal.
3. Em consequência, esta Unidade Técnica, conforme instrução constante à peça 13, propôs a
autorização, pelo relator sorteado, de revisão de ofício do Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara
(peça 5), que considerou legal o ato de Wanzenir Chaves Edler, em face à constatação de violação à
ordem legal. Destacou esta Sefip à peça 13 que
6. A Sra. Wanzenir Chaves Edler consta da relação encaminhada pela Advocacia-Geral da
União-AGU, mediante Ofício 44/2011-DSP/PGU/AGU, de 14/9/2011, como servidora anistiada da
EBTU, reintegrada e aposentada, que foi transposta indevidamente de regime celetista para
estatutário (peça 11, p. 17 e 39).
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4. A Secretaria das Sessões promoveu o sorteio do novo relator (peça 15). O relator sorteado,
Exmo. Ministro Augusto Nardes, mediante despacho anexado à peça 16, autorizou a realização de
novo exame do ato número de controle 10001506-04-2007-000097-5, em nome de Wanzenir Chaves
Edler, ‘com vistas à verificação da ocorrência de violação à ordem legal que fundamente a revisão de
ofício do Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara’.
5. Assim, esta Unidade Técnica encaminhou ofício de oitiva à interessada, datado de 10/9/2015
(peça 17), com Aviso de Recebimento-AR acusando a entrega em 16/9/2015 (peça 18). O ofício de
oitiva à peça 17 estabeleceu o prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para que a
interessada, se assim desejasse, pudesse ‘manifestar-se quanto a revisão de ofício do Acórdão
10.219/2011-TCU-1ª Câmara’. A interessada apresentou resposta por intermédio de e-mail datado de
22/9/2015 (peça 19).
EXAME TÉCNICO
6. O ofício 12172/2015-TCU/SEFIP, datado de 10/9/2015 (peça 17), e recebido em 16/9/2015
(peça 18), estabeleceu o prazo de 15 dias para manifestação da interessada e deixou assente que
2. Alerto que a questão está sendo objeto de exame neste Tribunal, o que poderá resultar no
julgamento da referida aposentadoria pela ilegalidade.
3. Ressalto que a não apresentação da referida manifestação, no prazo fixado, não impedirá a
apreciação da matéria pelo Tribunal e ensejará o prosseguimento normal do processo em destaque.
7. A ex-servidora respondeu por intermédio de e-mail datado de 22/9/2015 (peça 19), alegando
que tomou conhecimento do ofício supra, mas que não poderia tomar qualquer ação por estar, à
época, em viagem internacional. Tal expediente foi redigido nos seguintes termos:
Tomei conhecimento através de familiares do Ofício 12172/2015-TCU, que foi enviado para
minha residência, porém estou afastada do país em viagem internacional até 17 de outubro de 2015, o
que me impede lamentavelmente de tomar qualquer ação no momento. Tão logo retorne ao Brasil
entrarei em contato com Vossa Senhoria.
8. Considerando as disposições do art. 183 do Regimento Interno do TCU, cujos excertos estão
transcritos a seguir, tem-se por expirado o prazo concedido para resposta, uma vez que já se
passaram mais de 90 dias da data de ciência da notificação e mais de 60 dias da data mencionada
pela interessada em que ela retornaria de sua viagem internacional.
Art. 183. Os prazos referidos neste Regimento contam-se dia a dia, a partir da data:
I – do recebimento pela parte:
a) da citação ou da comunicação de audiência;
b) da comunicação de rejeição das alegações da defesa;
c) da comunicação de diligência;
d) da notificação;
(...)
Parágrafo único. A prorrogação, quando cabível, contar-se-á a partir do término do prazo
inicialmente concedido e independerá de notificação da parte.
9. Dessa maneira, como até a presente data não foi acostada neste processo manifestação da
interessada acerca da irregularidade descrita no ofício de oitiva (peça 17), entende-se cabível a
análise e apreciação da matéria constante nestes autos, considerando-se atendidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
10. Conforme citado nos parágrafos 2-3 desta instrução, esta Corte de Contas, por intermédio
do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário (TC 030.981/2011-5), considerou irregular e sem respaldo legal
ou jurisdicional a alteração de regime celetista para estatutário de servidores reintegrados no serviço
público federal com base na anistia da Lei 8.878/1994 oriundos da Empresa Portos do Brasil S/A
(Portobrás) ou da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) (peça 9). A ex-servidora
Wanzenir Chaves Edler consta da relação encaminhada pela Advocacia-Geral da União-AGU,
mediante Ofício 44/2011-DSP/PGU/AGU, de 14/9/2011, como servidora anistiada da EBTU,
reintegrada e aposentada, que foi transposta indevidamente de regime celetista para estatutário (peça
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11, p. 17 e 39). Ademais, no ato submetido a registro, informa-se que o regime anterior à Lei
8.112/1990 era celetista.
11. Considerando que a interessada não apresentou elementos que modifiquem o entendimento
deste TCU quando da prolação do citado Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, propõe-se reputar ilegal
seu ato de aposentadoria, visto que ocorreu violação da ordem jurídica. Como a apreciação pela
legalidade ocorreu há menos de 5 anos, por intermédio do Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara
(peça 5), a situação enquadra-se nas disposições do art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU,
devendo esta Corte proceder a revisão de ofício daquela deliberação, passando a considerar ilegal o
referido ato de aposentadoria.
CONCLUSÃO
12. O ato de concessão de aposentadoria de Wanzenir Chaves Edler apresenta irregularidade,
em razão da alteração de regime celetista para estatutário sem respaldo legal, devendo ser
considerado ilegal.
13. Assim, cabe proposta para que seja revisto de ofício o Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª
Câmara, com base no § 2º do art. 260 do Regimento Interno do TCU, uma vez que ainda não
decorreram 5 anos daquela deliberação.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. De conformidade com o preceituado no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988;
c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1º, inciso VIII, 260, §§ 1º e
2º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as verificações feitas pela unidade técnica, na
forma prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno/TCU, propõe-se:
a) que seja revisto de ofício o Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara, para que considere ilegal
o ato de concessão de aposentadoria de Wanzenir Chaves Edler (CPF 113.556.890-15), em virtude da
transposição de regime celetista para estatutário sem respaldo legal;
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão
de origem do acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da
Jurisprudência do TCU;
c) determinar ao Ministério dos Transportes que:
c.1) faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo
de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU, 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007, e 15, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007;
c.2) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido; e
c.3) informe o teor do acórdão que vier a ser prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de
trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução
TCU 170/2004.”
É o relatório.

VOTO
Passo a apreciar revisão de ofício de aposentadoria da ex-servidora Wanzenir Chaves Edler, exservidora do Ministério dos Transportes.
2. O motivo da proposta de reforma em sede de revisão de ofício do ato em análise é a existência
de irregularidade na reintegração da servidora anistiada com base na Lei nº 8.878/1994, em
decorrência da transposição do regime de trabalho de celetista para estatutário, sem comando legal ou
judicial que amparasse o procedimento.

336
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

3. Instada a se manifestar nos autos, a interessada recebeu ofício de oitiva dessa Corte datado de
10/9/2015, solicitando que se pronunciasse acerca da revisão de ofício do acórdão que apreciou seu ato
de aposentadoria.
4. Em resposta apresentada via e-mail, a interessada limitou-se a informar que teve
conhecimento do ofício de oitiva por meio de familiares e, por estar em viagem internacional, não
poderia tomar nenhuma providência a respeito, o que faria tão logo retornasse ao país. Todavia,
mesmo transcorridos 90 dias da data da notificação e 60 dias da data informada como sendo a de
retorno de sua viagem, nenhuma manifestação foi juntada aos autos.
5 De fato, a reintegração de servidores anistiados com alteração do regime de trabalho que
anteriormente detinham (de celetista para estatutário) foi analisada pelo TCU por ocasião do Acórdão
nº 303/2015-TCU-Plenário, que evidenciou a ilegalidade da referida transposição de regime, realizada
sem suporte jurídico e não amparada em sentença judicial, circunstância que impõe a revisão das
aposentadorias e pensões tidas por legais por este Tribunal.
6. Ocorre que o ato de aposentadoria da interessada foi julgado legal por meio do Acórdão nº
10.219/2011-1ª Câmara, em 6/12/2011. Assim, inexistindo nos autos indícios de má-fé da interessada,
tem-se por já consumado o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 260, § 2º, do Regimento
Interno, consoante a farta e pacífica jurisprudência desta Corte de Contas, sendo exemplos os
Acórdãos 1.275/2003, 1.107/2008, 1.132/2009,
3.426/2013,
2.384/2014, e 633/2017, todos do
Plenário; 2.262/2007, 6.907/2009 e 15.075/2018, da 1ª Câmara; e 2.056/2009, 6.311/2009 e
9.896/2011, estes da 2ª Câmara.
7. Destaco, nessa linha, a dicção do Acórdão 3.045/2008 – Plenário, com voto condutor da lavra
do eminente Ministro Ubiratan Aguiar:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício de atos de
aposentadorias considerados legais pelo Tribunal por meio do Acórdão 104/2003
1ª Câmara
(Relação 3/2003 – Relator Ministro Humberto Guimarães Souto), tendo como interessadas as Sras.
Iracema Ribeiro e Benedita de Jesus Nunes Farias, ex-servidoras da Fundação Universidade Federal
do Maranhão UFMA.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar regimentalmente impossível a revisão de ofício dos atos de aposentadoria das
Sras. Iracema Ribeiro e Benedita de Jesus Nunes Farias, ex-servidoras da Fundação Universidade
Federal do Maranhão
UFMA, eis que transcorridos mais de cinco anos desde a apreciação dos
atos iniciais dessas aposentadorias, ocorridas na Sessão de 11/2/2003 (Acórdão 104/2003
1ª
Câmara, Relação 3/2003, Relator Ministro Humberto Guimarães Souto, DOU de 20/2/2003), em
consonância com o disposto no art. 260, § 2º, do RI/TCU e com o princípio da segurança jurídica;
(...)
8. Não obstante, na sessão pretérita, em face da pertinência dos argumentos trazidos pelo
Ministro-Substituto André Luis de Carvalho,
lastreado em precedente deste Colegiado
consubstanciado no Acórdão 1.848/2019, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, entendo
adequado determinar o retorno do processo à Sefip para nova análise, na linha do proposto por Sua
Excelência.
Dessa forma, VOTO no sentido de que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à
deliberação deste Colegiado.

VOTO REVISOR
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Nos termos do art. 112 do RITCU, quando atuava em substituição à Ministra Ana Arraes na
Sessão do Plenário de 26/4/2017, pedi vista do feito para melhor apreciar todas as ponderações
técnicas, tendo devolvido o processo ao Ministro-Relator Augusto Nardes em 19/7/2017.
2. Trata-se, no presente momento, de revisão (de ofício) da aposentadoria deferida pelo
Ministério dos Transportes em favor de Wanzenir Chaves Edler, tendo o correspondente ato de
aposentadoria sido originalmente considerado legal pelo Acórdão 10.219-1ª Câmara na Sessão de
6/12/2011.
3. A aludida revisão de ofício buscaria corrigir a ilegalidade no referido ato de aposentadoria,
pois, a despeito da reintegração em virtude de ter sido anistiada em sintonia com a Lei n.º 8.878, de
1994, a aludida servidora teria sido inadequadamente beneficiada pela indevida transposição do regime
jurídico celetista para o regime estatutário, sem o devido amparo legal ou judicial.
4. Após a análise do feito, a Sefip pugnou, assim, pela revisão do Acórdão 10.219/2011-1ª
Câmara para passar a considerar ilegal o referido ato de aposentadoria, tendo o MPTCU anuído a essa
proposta.
5. O Ministro-Relator se manifestou, contudo, pela suposta impossibilidade da aludida revisão,
por vislumbrar que, no presente caso concreto, teria transcorrido o prazo regimental de 5 (cinco) anos
sem a efetiva conclusão da revisão do referido ato pelo TCU.
6. Peço licença, todavia, para dissentir desse posicionamento, por entender que, diante das
excepcionais peculiaridades do presente caso concreto, o Tribunal não deveria ficar necessariamente
amarrado ao aludido prazo regimental de 5 (cinco) anos, podendo, sim, promover a referida revisão de
ofício do ato de aposentadoria.
7. Como visto, a aludida revisão de ofício buscaria corrigir a ilegalidade no referido ato de
aposentadoria, pois a interessada fora demitida do serviço público, em 5/6/1990, e foi reintegrada ao
serviço público federal em 6/6/2000, nos termos da Lei nº 8.878, de 1994, mas, na sua reintegração,
teria sido promovida a indevida transposição do regime celetista para o estatutário.
8. Bem se sabe que esse prazo regimental de 5 (cinco) anos foi estatuído pelo art. 260, § 2º, do
RITCU com o intuito de homenagear o princípio da proteção à legítima confiança e de, assim,
assegurar que, após o transcurso do aludido prazo, o administrado não visse o seu direito subjetivo ser
subitamente suprimido em face da revisão pelo TCU a partir da superveniente constatação de alguma
ilegalidade.
9. Ao aplicar, todavia, o art. 260, § 2º, do RITCU, o Tribunal deve atentar para a evidente
inconsistência de fixar o referido prazo quinquenal como limite máximo para a conclusão da revisão
de ofício, já que, por analogia ao art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, o aludido prazo deveria servir como
limite para o início do correspondente procedimento de revisão pelo TCU, e não para essa conclusão
da revisão, até porque, sob a atual aplicação literal desse § 2º do art. 260, o TCU ficaria impedido de
promover a suscitada revisão do ato, ao passo que o órgão de origem não estaria impedido de
promover esse procedimento, não subsistindo, entretanto, a menor razoabilidade lógica em aplicar a
mesma legislação previdenciária sobre o mesmo ato administrativo e impedir o TCU de determinar a
revisão do referido ato pelo órgão de gestão, quando esse mesmo órgão de gestão poderia
espontaneamente promover essa revisão sobre o ato de aposentadoria.
10. Ocorre, ainda, que, no presente caso concreto, o TCU não buscaria suprimir qualquer
pretenso direito subjetivo à aposentadoria a partir da superveniente detecção de alguma ilegalidade,
não ofendendo, assim, o princípio da proteção à legítima confiança, mas apenas buscaria promover a
devida aplicação do direito objetivo pela subsunção do correspondente ato administrativo ao regime
celetista, em vez do regime estatutário, não se vislumbrando, então, a suposta ofensa ao aludido prazo
quinquenal para a promoção da suscitada revisão de ofício sobre o direito subjetivo, até porque, como
se sabe, não subsistiria o eventual direito subjetivo a regime jurídico impróprio (v.g.: RE 593304 AgR,
do STF, e Acórdão 2.738/2014, do Plenário do TCU)
11. Apenas a título de exemplo, é como se o TCU tivesse considerado legal determinada
aposentadoria concedida a certa pessoa, como juiz federal, e, depois desse prazo regimental de 5 anos,
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descobrisse que a referida pessoa não teria a investidura como juiz federal, mas como mero servidor
federal, não podendo o Tribunal deixar de pugnar, então, pela necessária correção do referido ato
administrativo, já que o mero transcurso desse prazo regimental quinquenal não teria força bastante
para obstar a adequada aplicação do direito objetivo pelo correto regime jurídico aplicável, sob pena de
completa subversão de toda a lógica jurídica.
12. Ao tratar, aliás, de semelhante situação em face da inadequada averbação do adicional de
tempo de serviço no regime estatutário pela contagem de tempo celetista, a 2ª Câmara do TCU
proferiu o Acórdão 4.994/2019, sob a minha relatoria, e, na fundamentação desse acórdão, ficou
registrada a seguinte manifestação adicional:
“(...) 3. A unidade técnica propôs, ainda, considerar ilegal o ato em prol de Ivonise Rodrigues
Nogueira, em face, também, da indevida averbação do tempo de serviço prestado em empresa
privada para efeito de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS).
4. A despeito, no entanto, de concordar com a ilegalidade da referida cumulação da GAE com a
vantagem prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, o MPTCU vislumbrou que já poderia ter
escoado o prazo para a eventual revisão do Acórdão 1.782/2009 proferido pela 1ª Câmara do TCU,
em 28/04/2009, quando considerou legal a aposentadoria em favor de Inovise Rodrigues Nogueira,
assinalando, então, que não se deveria rediscutir a eventual impugnação do referido ATS no
presente momento.
5. Incorporo os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir, sem
prejuízo de assinalar que, no presente momento, o TCU pode e deve reconhecer, sim, a suscitada
ilegalidade na percepção do referido ATS.
(...) 7. A partir, então, da evidente ilegalidade nessa indevida acumulação, os aludidos atos de
alteração das aposentadorias devem ser, pois, considerados ilegais.
8. Ocorre, todavia, que o TCU também pode e deve reconhecer a ilegalidade da indevida
percepção do aludido ATS no presente ato de alteração da aposentadoria em favor de Ivonise
Rodrigues Nogueira, não só porque o eventual registro anterior pela legalidade do ato inicial não
faria coisa julgada administrativa, não subsistindo a suscitada limitação quinquenal diante, ainda,
da evidente má-fé na incorporação do tempo em empresa privada para a percepção do referido ATS
na administração pública direta, nos termos do art. 260, § 2º, do RITCU, mas também porque a
aludida incorporação indevida desse tempo em empresa privada deveria ser tratada como ato
administrativo inexistente diante da flagrante ausência de objeto, como pressuposto de existência do
referido ato, não se podendo, por óbvio, falar na suscitada manutenção do suposto direito subjetivo
em flagrante desobediência às normas jurídicas aplicáveis, pois não se poderia adquirir o suposto
direito subjetivo em evidentíssima ofensa ao subjacente direito objetivo.” (grifou-se)
13. Na mesma esteira, ao cuidar de semelhante situação em face da revisão de ofício pela
inadequada transposição de empregado celetista como servidor estatutário, o Plenário do TCU proferiu
o Acórdão 1.848/2019, sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e determinou o retorno do
processo à Sefip para o aprofundamento da análise sobre o feito, tendo acolhido, para tanto, a minha
manifestação no seguinte sentido:
“(...) Louvo o Ministro-Relator Raimundo Carreiro por ter acolhido a minha manifestação pela
percuciente possibilidade de o órgão de origem promover a desconstituição do aludido ato de
aposentadoria, ante a inexistência do necessário substrato administrativo material estatutário, e por
passar, assim, a determinar o retorno do processo para a reavaliação do feito pela unidade técnica.
2. Como visto, trata-se de revisão de ofício da aposentadoria deferida em favor de Noeli
Mendes, como então servidora federal, tendo o correspondente ato sido anteriormente apreciado pela
legalidade por meio do Acórdão 2.098/2013 prolatado pela 1ª Câmara do TCU, na Sessão de
16/4/2013, sob a relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.
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3. O Ministro-Relator Raimundo Carreiro teria anteriormente proposto o arquivamento do
feito, ao cogitar que o transcurso do prazo quinquenal impediria a referida revisão de ofício sobre a
ilegalidade do ato, em consonância, aí, com a original manifestação da Sefip no seguinte sentido:
‘(...) 2. A presente instrução tem como objetivo a reapreciação do ato de aposentadoria de
Noeli Mendes, haja vista a edição do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital
do Rêgo, exarado nos autos do processo de representação TC 030.981/2011-5, no qual esta Corte de
Contas considerou irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores
anistiados com base na Lei 8.878/1994 reintegrados no serviço público federal.
3. (...) Destacou esta Sefip à peça 13 que:
(...) 6. A interessada consta da relação encaminhada pela Advocacia-Geral da União-AGU,
mediante Ofício 44/2011-DSP/PGU/AGU, de 14/9/2011, como servidora anistiada da PORTOBRÁS,
reintegrada e aposentada, que foi transposta indevidamente de regime celetista para estatutário (peça
10, p. 17 e 37).’
(...) 9. Esta Corte de Contas, no Acórdão 303/2015-TCU-Plenário (TC 030.981/2011-5),
considerou irregular e sem respaldo legal ou jurisdicional a alteração de regime celetista para
estatutário de servidores reintegrados no serviço público federal com base na anistia da Lei
8.878/1994 oriundos da Empresa Portos do Brasil S/A (Portobrás) ou da Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos (EBTU).
10. Esse mesmo entendimento foi corroborado por jurisprudência recente desta Corte, tendo o
TCU decidido por rever de ofício a deliberação que apreciara os atos de aposentadoria pela
legalidade, passando a considerá-los ilegais. Transcreve-se, a seguir, trechos dos votos que
fundamentaram tais deliberações, de aplicação análoga ao caso aqui tratado.
(...) ‘Conforme evidenciado nos autos, o membro do Parquet, ora recorrente, logrou comprovar
que a deliberação judicial que favoreceu alguns dos anistiados (Mandado de Segurança 96.01.405771/DF) não determinou a transposição de regime efetuada pelo Ministério dos Transportes, na medida
em que ordenou o retorno dos impetrantes a empregos congêneres aos exercidos nas empresas
extintas (Portobrás e EBTU), sob o regime da CLT (peça 11, p.2).
Assim, resta evidente a ilegalidade da referida transposição de regime, realizada sem suporte
jurídico e não amparada em sentença judicial, impondo a revisão dos atos de aposentadoria e pensão
tidos por legais por este Tribunal.’
(...) 13. A inativa Noeli Mendes (CPF 183.878.109-91) foi transposta indevidamente de regime
celetista para estatutário, em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas.
14. Ocorre que a apreciação do ato ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, ficando este Tribunal
impossibilitado de proceder à revisão de ofício do Acórdão 2.098/2013-TCU-1ª Câmara (peça 5), em
respeito ao art. 260, § 2º, do RITCU.’ (grifou-se)
4. Ocorre, todavia, que não se trataria, aí, de ato ilegal sujeito à suposta convalidação pelo
suscitado transcurso do prazo quinquenal, mas, sim, de ato administrativo inexistente diante da
flagrante ausência de objeto como pressuposto de existência do referido ato, ante a concessão de
aposentadoria estatutária para servidor não-estatutário, não se devendo falar na eventual
manutenção de suposto direito subjetivo em flagrante desobediência às normas jurídicas então
aplicáveis, pois a interessada não poderia adquirir o suposto direito subjetivo em evidentíssima
ofensa ao subjacente direito objetivo.
5. De todo modo, a partir do anunciado retorno do feito à etapa de instrução, a unidade técnica
vai poder avaliar a plausível possibilidade de o TCU até deixar de promover a revisão de ofício, mas,
a partir daí, enviar a devida notificação ao órgão de origem para promover a interna desconstituição
da aludida aposentadoria, diante da flagrante inexistência do suposto ato de aposentaria estatutária,
ante a evidente ausência do seu objeto pela inexistência do necessário substrato material estatutário,
pois se trataria de inidônea concessão de aposentadoria estatutária a servidora não-estatutária.
6. O mero transcurso do prazo quinquenal não poderia resultar, então, na suposta
convalidação tácita do aludido ato administrativo inexistente, em plena consonância com a
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jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdão 4.994/2019, da 2ª Câmara), pois não se trataria, no presente
caso concreto, de simples erro cometido pelo órgão de origem na concessão do benefício
previdenciário, mas de evidente inidoneidade do regime aplicável à beneficiária, e, por esse prisma, a
presente aposentadoria não existiria como ato administrativo, mas como mero fato administrativo
inidôneo.
7. Essa inexistência do presente ato, aliás, pode ser melhor observada a partir da comparação
com algumas similares situações hipotéticas exemplificativas.
8. Eis, por exemplo, que, se o TCU tivesse concedido o registro ao ato de admissão do servidor
em cargo efetivo, mas, após o transcurso do prazo quinquenal, o Tribunal tivesse identificado que o
referido beneficiário deveria, na verdade, ter sido investido como exclusivo servidor no cargo em
comissão, o TCU teria de pugnar pela subsequente desconstituição do aludido ato de admissão, pois o
anterior registro do ato pelo Tribunal não teria o condão de transformar o servidor comissionado em
servidor efetivo, até porque a decisão do TCU não poderia transformar a real existência da ocupação
no cargo comissionado em qualquer ocupação inexistente no cargo efetivo.
9. Bem se vê, ainda – por exemplo, que, se o TCU tivesse concedido o registro ao ato de pensão
como ex-combatente, mas, após o transcurso do prazo quinquenal, o Tribunal tivesse identificado que
o referido instituidor teria, de fato, deferido a mera pensão civil, o Tribunal teria de pugnar pela
subsequente desconstituição do aludido ato de pensão como ex-combatente, pois o anterior registro
pelo TCU não teria o condão de transformar o não-combatente em ex-combatente.
10. Ocorre, pois, que o TCU pode e deve pugnar pela subsequente desconstituição do presente
ato de aposentadoria, pois essa medida não estaria vedada pelo art. 262 do RITCU, já que não se
trataria da declaração de nulidade pela ilegalidade do ato, mas, sim, da declaração de inexistência
do ato pela evidente ausência do objeto estatutário; devendo salientar, enfim, que a referida
beneficiária não restaria prejudicada pela aludida medida, não apenas porque, nos termos da
Súmula n.º 106 do TCU, ela não precisará devolver os valores percebidos indevidamente, mas
também porque ela passará a ser beneficiada pela real existência da aposentadoria no seu idôneo
emprego celetista junto à PORTOBRAS.
11. Enalteço, portanto, o Ministro-Relator Raimundo Carreiro e passo a acompanhar o seu
novo voto no sentido de determinar o retorno do processo para a necessária reavaliação do feito pela
Sefip.” (grifou-se)
14. O TCU até poderia, portanto, promover a aludida revisão de ofício, mas, diante da possível
inexistência do referido ato de aposentação celetista como aposentadoria estatutária, seria melhor
pugnar pelo envio da integral cópia do presente processo ao órgão de origem para a subjacente
declaração de inexistência da aludida aposentadoria celetista como aposentação estatutária, sem
prejuízo, contudo, de dispensar o ressarcimento dos valores percebidos indevidamente, mas de boa-fé,
nos termos da Súmula n.º 106 do TCU, cabendo ao órgão de origem enviar o novo ato superveniente
de aposentadoria ao TCU para a apreciação determinada pelo art. 71, III, da CF88.
15. O TCU poderia enviar, enfim, a cópia da presente deliberação à Comissão de Anistia para
promover a análise sobre a possível inexistência das demais aposentadorias celetistas concedidas
inadequadamente como aposentadorias estatutárias; devendo anotar, nesse ponto, que não se trataria aí
de supressão do suposto direito subjetivo, mas de necessária correção do regime jurídico aplicável.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de setembro de 2019.
ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Revisor

VOTO REVISOR COMPLEMENTAR
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De todo modo, enalteço o Ministro-Relator Augusto Nardes por ter acolhido a minha atual
proposta na Sessão do Plenário de 18/9/2019 com vistas a determinar o retorno do feito para a Sefip
promover a análise sobre essa possível inexistência do referido ato como aposentadoria estatutária;
sem prejuízo de, adicionalmente, louvar as ponderações ora suscitadas pelo Ministro Benjamin Zymler
durante a presente discussão do feito na Sessão do Plenário de 25/9/2019.
2. Bem se vê que, a partir desse suscitado retorno do feito, a Sefip poderá melhor avaliar toda a
seguinte ponderação técnica:
(i) o conteúdo do referido ato corresponderia a “o que diz ser”, como elemento desse ato
administrativo em conjunto com a sua forma, ao passo que o objeto do referido ato corresponderia a “o
que realmente deve ser”, como pressuposto de existência desse ato administrativo em conjunto com o
exercício da função administrativa;
(ii) o conteúdo do aludido ato de aposentadoria diria, assim, que a aposentadoria seria estatutária,
mas o objeto do aludido ato revelaria que essa aposentadoria deve ser celetista (não estatutária);
(iii) o aludido ato de aposentadoria seria, então, inexistente como aposentadoria estatutária, pois,
a despeito de contar com o exercício da função administrativa, o seu objeto existiria no plano dos fatos
como aposentadoria celetista (não estatutária), até porque a indevida concessão dessa aposentadoria
tenderia a se configurar como ilícito criminal;
(iv) a inidônea aposentadoria estatutária, em vez da adequada aposentadoria celetista, não se
configuraria, pois, como a suposta ilegalidade apurada no plano da validade, mas como a evidente
inexistência materializada no plano da existência; não devendo o real vínculo celetista produzir o
malfadado resultado estatutário no plano da eficácia jurídica;
(v) a suscitada inexistência dessa aposentadoria como estatutária não deveria ficar submetida,
portanto, à referida limitação regimental de 5 (cinco) anos, cabendo ao órgão de origem promover a
correção do regime jurídico aplicável; e
(vi) a eventual aplicação, contudo, desse prazo regimental quinquenal sobre o presente caso
concreto, diante do superveniente entendimento pela ilegalidade do referido ato administrativo como
aposentadoria estatutária, deveria ser promovida pela interpretação conjunta do art. 260, § 2º, do
RITCU com o art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, no sentido, assim, de o aludido prazo servir como
limite para o início do correspondente procedimento de revisão pelo TCU, e não para a conclusão
dessa revisão, em sintonia com o pronunciamento ora reforçado pelo Ministro Benjamin Zymler na
presente Sessão do Plenário de 25/9/2019.
3. Por todo o exposto, ao louvar o Ministro-Relator por ter acolhido a minha atual proposta,
passo a votar pelo retorno do processo para a Sefip promover a aprofundada análise sobre o presente
feito não só em face dessa possível inexistência do referido ato como aposentadoria estatutária, pois
contaria com o suporte fático de aposentadoria celetista, mas também em face dessa suscitada fixação
do aludido prazo regimental quinquenal como limite para o início do correspondente procedimento de
revisão pelo TCU, e não para a conclusão dessa revisão.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de setembro de 2019.
ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Revisor

ACÓRDÃO Nº 2284/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 032.964/2011-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VI – Revisão de Ofício em Aposentadoria.
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3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Wanzenir Chaves Edler (113.556.890-15).
4. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
5.1. Revisor: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição à Ministra Ana
Arraes.
6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e
Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de aposentadoria de interesse de
Wanzenir Chaves Edler, ex-servidora do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
considerada legal mediante o Acórdão 10.219/2011-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. converter o julgamento dos presentes autos em diligência, nos termos do art. 113, do
RI/TCU, a fim de que seja ouvida a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, com retorno a este Gabinete
após oitiva do Ministério Público junto ao TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2284-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes
(Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa
e André Luís de Carvalho (Revisor).
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE ___ – Plenário
TC 004.690/2017-6
Natureza(s): I – Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial).
Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná.
Recorrente: Carlos Alberto Galli Bogado, CPF 470.397.609-91.
Representação Legal: Renato Costa de Melo, Defensor Público Federal (instrumento de
mandato à peça 112, p. 13).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCESSÕES DE AUXÍLIOS E DE
BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.
IRREGULARIDADES (OPERAÇÃO “RESEARCH”, DA POLÍCIA FEDERAL). CONTAS
IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
RELATÓRIO
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Adoto como relatório, nos termos do inciso I do §3º do art. 1º da Lei 8.443/1992, a instrução de
peça eletrônica 216, lavrada no âmbito da Secretaria de Recursos – Serur, que contou com a anuência
do titular daquela Unidade Técnica (peça 217), e foi endossada pelo Ministério Público junto ao TCU
(peça 218), verbis:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recurso de reconsideração (peça 156) interposto por Carlos Alberto Galli Bogado,
à época dos fatos beneficiário de bolsa de estudos concedida no âmbito da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), contra o Acórdão 2852/2018 – Plenário (peça 147), relatora a ministra Ana Arraes.
1.1. Reproduz-se integralmente o teor do dispositivo da decisão impugnada:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alínea
"d" e § 3°, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III,
alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em:
9.1. julgar irregulares as contas de Carlos Alberto Galli Bogado e de Conceição Abadia de Abreu
Mendonça;
9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal do Estado
do Paraná dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora
das datas indicadas até o pagamento:
DATA
03/12/2013
05/12/2013
27/12/2013
11/02/2014
07/03/2014
10/03/2014
07/04/2014
22/04/2014
30/04/2014
29/05/2014
02/06/2014
07/07/2014
04/08/2014
02/09/2014
01/10/2014
07/11/2014
27/11/2014
18/12/2014
30/01/2015
03/03/2015
09/04/2015
04/05/2015
12/06/2015
17/07/2015
07/08/2015
17/09/2015
30/09/2015
19/11/2015
09/12/2015
28/12/2015

VALOR (R$)
4.500,00
9.000,00
5.125,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
7.500,00
7.500,00
9.000,00
4.500,00
9.500,00
8.000,00
7.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
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05/02/2016
11/02/2016
04/04/2016
15/04/2016
15/06/2016
04/08/2016
30/08/2016
27/09/2016
31/10/2016
TOTAL

4.000,00
2.400,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
27.000,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
271.525,00

9.3. aplicar multas individuais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) a Carlos Alberto Galli
Bogado e de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a Conceição Abadia de Abreu Mendonça, a
serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste
acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o
Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas,
caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial;
9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das
notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais
sobre o valor de cada parcela;
9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento
antecipado do saldo devedor;
9.9. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU,
as medidas necessárias ao arresto dos bens de Carlos Alberto Galli Bogado e de Conceição Abadia de
Abreu Mendonça;
9.10. determinar a realização de intimação pessoal da Defensoria Pública da União a respeito de
todos os atos processuais e a contagem dos prazos em dobro em relação ao órgão, conforme o disposto
no art. 44, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, observando-se os endereços às peças 138/40 nas
comunicações que serão dirigidas ao responsável Carlos Alberto Galli Bogado;
9.11. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Paraná, à ControladoriaGeral da União no Estado do Paraná, à Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do
Paraná e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná;
9.12. acolher parcialmente as alegações de defesa, para afastar a responsabilidade pelo débito
imputado, dos demais servidores da Universidade Federal do Paraná que atuaram nos processos de
pagamento tratados nesta TCE - mas não se beneficiaram das bolsas indevidamente concedidas - e
remeter a análise para eventual cominação de sanções ao processo apartado a ser autuado em
atendimento à determinação feita no Acórdão 2.849/2018-Plenário.
HISTÓRICO
2. Apreciada representação acerca de supostas irregularidades havidas na concessão de auxílios
e de bolsas de estudo no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) autuada como TC
034.726/2016-0, o Tribunal, mediante o Acórdão 291/2017–Plenário, relatora a ministra Ana Arraes,
determinou a instauração de tomadas de contas especiais.
3. Verificaram-se ocorrências de fraudes em 234 processos administrativos de pagamento
autuados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade relativos a
concessões tanto de bolsas de estudo com de auxílios ao empreendimento de pesquisas científicas em
favor de pessoas sem vínculo com a instituição. Os recursos pecuniários desviados entre 2013 e 2016
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somaram R$ 7.343.333,10. A detecção das fraudes deu origem à operação da Polícia Federal
alcunhada de "Research".
4. Na mesma oportunidade, a Corte determinou a feitura de audiência do reitor da UFPR, Zaki
Akel Sobrinho, do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Edilson Sérgio Silveira, e da pró-reitora de
Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) à época dos fatos, Lúcia Regina Assmpção
Montanhini, para que apresentassem razões de justificativa para a imputação de omissão no
acompanhamento e (ou) fiscalização hierárquica e da falta de controles institucionais eficientes que
propiciaram os desvios.
5. Por meio do Acórdão 2.530/2017–Plenário, acolheram-se os argumentos defensórios
aduzidos pelo aludido reitor da UFPR relativos à sua oitiva e rejeitaram-se as razões de justificativa
apresentadas pelo mencionado pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e pela referida pró-reitora
reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, punidos mediante aplicação de multa.
6. Instauraram-se tomadas de contas especiais pertinentes a beneficiário dos pagamentos,
chamados a responder em solidariedade com os servidores envolvidos nos respectivos processos
financeiros e a promovida mediante este processo se constitui numa delas.
7. Cuida-se nestas contas especiais dos pagamentos fraudulentos recebidos por Carlos Alberto
Galli Bogado nos anos de 2013 a 2016, cuja soma constituiu prejuízo ao erário de R$ 271.525,00.
8. O Tribunal não acolheu as alegações aduzidas pelo interessado em resposta (peça 112) a sua
citação. Entendeu que ele se beneficiou dos mencionados pagamentos recebidos a título de bolsas de
estudo em diversas modalidades e de auxílios a pesquisador (i) sem que tivesse vínculo profissional ou
estudantil com a UFPR, (ii) sem cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes, condição
indispensável para o recebimento de bolsas de estudo e pesquisa, e (iii) sem que houvesse
compatibilidade entre o seu grau de instrução e as bolsas concedidas.
9. Considerou a Corte que não havia processos administrativos formalizados para a concessão
das respectivas bolsas e que não se trouxeram aos autos meios de prova da respectiva produção
científica, desenvolvimento de pesquisas, realização de estudos ou de qualquer outra atividade prestada
à Universidade.
10. Reputou o Tribunal conta bancária emprestada pelo ora recorrente para outrem teria sido
usada para a prática dos crimes apurados, que a fraude não teria se concretizado sem a sua conivência
como titular de conta em que se creditaram os recursos pecuniários em foco.
11. A Corte imputou também a causação do prejuízo ao erário à chefe da Unidade de Orçamento
e Finanças Conceição à época dos fatos, Abadia de Abreu Mendonça, servidora que elaborou as
relações que integravam os processos de pagamento fraudulentos e incluíam o ora recorrente entre os
favorecidos com bolsas e auxílios. A servidora não respondeu sua comunicação de citação, com o que
se fez revel, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 8.443/1992. Entendeu o Tribunal que as evidências da
participação dessa servidora revelam sua conduta dolosa na prática do desvio de recursos analisado.
12. Conseguintemente, proferiu-se a decisão reproduzida no subitem 1.1 desta instrução.
13. A interessada Lúcia Regina Assumpção Montanhini interpôs Embargos de Declaração da
decisão condenatória. O Plenário os rejeitou por meio do Acórdão 617/2019 – Plenário (peça 185),
sendo relatora a ministra Ana Arraes.
14. Diante disso, vem-se interpor o recurso ora examinado.
ADMISSIBILIDADE
15. Exarou-se exame da admissibilidade do recurso à peça 195, em que se propõe dele conhecer
e suspender os subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 da decisão combatida. Seu relator, ministro Raimundo
Carreiro, acolheu a proposta em seu despacho trazido à peça 203.
16. O relator estendeu o efeito suspensivo unicamente aos responsáveis condenados de maneira
solidária com o recorrente, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do Regimento Interno do Tribunal,
combinado com o art. 53, caput, da Resolução 259/2014 do Tribunal.
17. Reputa-se acertado o proposto e acolhido
MÉRITO
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18. Delimitação
18.1. Quanto ao mérito, no essencial é de perquirir:
a) se cabe acolher a alegação no sentido de que o ora recorrente não teria conhecimento do
emprego de sua conta bancária para a prática do crime aqui memoriado;
b) se a alegada incompatibilidade patrimonial da recorrente com as vantagens pretensamente
auferidas consistiria em razão para reformar a decisão combatida.
19. Do pretenso desconhecimento da fraude
19.1. Sustenta-se (peça 156, p. 2-3) que o ora recorrente teria sido vítima de pessoa integrante de
organização criminosa que o teria convencido, tendo conquistado sua confiança, a abrir conta para que
ela a movimentasse de fato. Desse modo, não teria ele tido conhecimento do uso da conta para o
cometimento do crime em foco.
Análise
19.2. Não assiste razão ao recorrente.
19.3. Não é razoável imaginar que se franqueie a outrem o uso de conta bancária e não cause
espécie a movimentação frequente nesta de valores consideráveis como os que constituem o débito
imputado ao ora recorrente. Trata-se de pretensa conduta não compatível, dada a sua temeridade
facilmente percebível, com a que seria razoável esperar de um homem médio.
19.4. Não se verifica a existência nos autos elementos de convencimento que possibilitem negar
a conduta no mínimo culposa do ora recorrente, que não apresentou justificativa razoável para a
movimentação frequente e prolongada de vultosos valores em sua conta bancária por outrem.
19.5. Diante disso, conclui-se que não há nos autos evidência de conduta de boa-fé do ora
recorrente tampouco é possível inferir seu alegado total desconhecimento da ilicitude do fato.
19.6. Conforme a firme jurisprudência do TCU, a imputação das sanções do art. 57 e 58 da Lei
8.443/1992, assim como do débito, exige apenas a verificação da ocorrência de culpa, em qualquer
uma de suas modalidades, o que restou evidenciado no caso concreto, diante da conduta do ora
recorrente – que atuou para receber em sua conta bancária os recursos pecuniários em foco.
20. Da não constituição de incompatibilidade patrimonial em prova contrária produzida
nos autos
20.1. Alega-se (peça 156, p. 3) que é incompatível com “as supostas vantagens auferidas” o
patrimônio possuído pelo ora recorrente, comprovado mediante instrumento de sequestro judicial na
ação penal 5011971-98.2017.4.04.7000 em curso na 14a Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária
da Paraná da Justiça Federal.
Análise
20.2. A alegação não merece prosperar.
20.3. A eventual veracidade do alegado fato de o ora recorrente não possuir patrimônio
compatível com o valor do débito a ela atribuído não se constitui em prova de que não tenha
contribuído para a prática criminosa e, com isso, haver causado o prejuízo ao erário correspondente a
esse valor. A título de exemplificação, mera hipótese que se levanta apenas para argumentar, poderia
ele haver recebido valor significativamente menor para contribuir para a prática criminosa de que
outras pessoas tenham beneficiado pecuniariamente em mais alto grau.
EXAME INCIDENTAL
21. Mediante a instrução de recurso de consideração interposto por interposto por Michela do
Rócio Santos Notti no TC 004.693/2017-5 contra o Acórdão 100/2019 – Plenário, teve-se
conhecimento do proferimento de sentença (peça 183 daqueles autos) por juízo criminal no âmbito da
14a Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária da Paraná da Justiça Federal em ação penal cujo
objeto coincide com o das contas especiais e em que se absolveu o ora recorrente da imputação de
peculato por insuficiência de prova.
22. Importa examinar incidentalmente a questão, até mesmo para fazer o recorrente saber da
inépcia de eventual recurso de revisão interposto exclusivamente sob a alegação de incidência do art.
935 do Código Civil em face da mesma decisão judicial.
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23. À luz do princípio da independência das instâncias, o TCU exerce sua competência
constitucional (artigo 71, inciso II) e legal (artigo 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992), para julgar as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou qualquer outra irregularidade de que resulte dano ao
erário. Dessa forma, decisão proferida em ação penal sobre a matéria não obsta, em regra, o exercício
do Controle Externo.
24. Nesse sentido as seguintes decisões do Tribunal: Acórdão 3036/2015 – Plenário, relator o
ministro Marcos Bemquerer; 10.042/2015 – 2ª Câmara, de mesmo relator; 7.752/2015 – 1ª Câmara,
relator o ministro. José Múcio Monteiro; 7.475/2015 – 1ª Câmara, de mesmo relator; 7.123/2014-TCU
- 1ª Câmara, relator o ministro Bruno Dantas.
25. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal tem apoiado a tese da independência entre as
instâncias administrativa e penal, como se deu nos Mandados de Segurança (MS) 26.969-DF e 25.880DF, no que é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, como nos MS 7080-DF, MS 7138-DF e
7042-DF,.
26. Não cabe falar, portanto, litispendência entre processo desta Corte de Contas e outro
versando sobre matéria idêntica no âmbito do Poder Judiciário (Acórdãos 1487/2017-TCU-1ª Câmara,
relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 3535/2015-TCU-2ª Câmara, relator o ministro Augusto
Nardes; e 680/2015-TCU-Plenário, relator o ministro-substituto André de Carvalho).
27. A exceção ao princípio da independência das instâncias é a sentença proferida em juízo
penal, que decide pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria, o que não se verifica no
presente caso, com fulcro no art. 935 do Código Civil brasileiro:
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais
sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas
no juízo criminal.
28. Consoante entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência tanto do Superior
Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese da ocorrência de
sentença penal absolutória que comprove a inexistência material do fato ou que o acusado não foi seu
autor, as instâncias penal, civil e administrativa são autônomas.
29. Daí que é induvidosa a aplicação subsidiária do dispositivo supratranscrito aos processos da
competência desta Corte.
30. Por tramitar em sigilo, não se pôde verificar a autenticidade da cópia de sentença trazida por
advogado aos autos do TC 004.693/2017-5 no sítio do da Seção Judiciária do Paraná da Justiça Federal
da 4a Região. Há que presumir autêntica a cópia ante o disposto no art. 425, inciso IV, do Código de
Processo Civil brasileiro, substitutivo do inciso V do art. 365 do mesmo código revogado, desde o seu
acréscimo a este mediante a entrada em vigor da Lei 11.382, de 6/12/2006. Assim entendeu o Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1015275, relator o ministro Luiz Fux, para quem o diploma legal por
último mencionado ampliou para todos os documentos a autorização de autenticação mediante
declaração do próprio advogado, sob sua responsabilidade, de cópias das peças necessárias à formação
do instrumento.
31. Verifica-se pelo trecho infratranscrito do relatório (peça 183 do TC 004.693/2017-5, p. 2-56)
da decisão judicial aludida que o objeto desta coincide com o das contas especiais:
O órgão acusatório descreve que, no período compreendido entre o início de 2013 e outubro de
2016, CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, MARIA
ÁUREA ROLAND e GISELE APARECIDA ROLAND, aproveitando-se de fragilidades no controle e
fiscalização no âmbito da Pró-Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa (PRPPG) da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e valendo-se dos cargos ocupados por CONCEIÇÃO e TÂNIA, e do apoio de
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA DE
JESUS, associaram-se para o fim de desviar recursos públicos em detrimento da UFPR, representados
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por pagamentos mensais de Auxílio a Pesquisadores, Bolsa de Estudo no País e Bolsa de Estudo no
Exterior aos terceiros ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, (...), MICHELA DO ROCIO
SANTOS NOTTI, (...) e PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS, que jamais mantiveram qualquer
vínculo com a Universidade, e que atuaram também na dissimulação da origem dos recursos
ilicitamente obtidos.
As investigações tiveram início a partir de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União,
por meio da Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná, na Universidade Federal do Paraná
(UFPR), visando a fiscalizar a aplicação de recursos financeiros da União em bolsas de auxílio para
docentes, servidores e alunos, a partir de ajustes entre a instituição e suas fundações de apoio.
32. Porque consta da fundamentação (peça 183 do TC 004.693/2017-5, p. 56-145) do aludido
julgado o infratranscrito trecho (ibid., p. 117), de que se depreende não haver o juízo criminal decidido
a questão da autoria da prática criminosa relativamente ao recorrente e a outros réus diante de incerteza
sobre o seu real conhecimento e sobre a sua adesão a elas:
Relativamente a esses acusados a prova dos autos apontou para a circunstância de que foram
todos cooptados pelas líderes do esquema delituoso, cedendo suas contas bancárias sob os mais
diversos argumentos para que os desvios e dissimulações pudessem ser implementados.
Encerrada a instrução não sobrevieram elementos de prova bastantes que apontassem para a
presença do dolo em suas condutas, seja como coautores, seja como partícipes.
A despeito da relevância causal das condutas de cada uma das pessoas mencionadas – é sem
dúvida que a sua colaboração foi de extrema relevância para que os crimes pudessem ocorrer – não há
comprovação bastante da presença do liame subjetivo.
Conforme registrado anteriormente, esses acusados se encontram em uma zona de incerteza
acerca de seu real conhecimento e adesão às práticas criminosas encetadas pelos integrantes da
quadrilha instalada no âmbito do PRPPG/UFPR, cuja principal referência é a figura de CONCEIÇÃO
MENDONÇA. (grifou-se)
33. Por fim, na parte dispositiva (peça 183 do TC 004.693/2017-5, p. 145-227) da sentença
exarou órgão judicial:
3. Comprovadas materialidade, autoria e inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade, julgo procedente em parte o pedido constante da denúncia para o fim de
condenar:
(......................................... omissis ..........................................)
absolver:
(......................................... omissis ..........................................)
CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CP; (grifou-se)
34. Como se depreende da leitura da sentença e da sua fundamentação no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal brasileiro (prova insuficiente) – e não no inciso II do mesmo dispositivo
(ausência de prova) –, induvidosamente o juízo criminal reputou os meios de prova trazidos aos autos
insuficientes para quer para atribuir a autoria da prática criminosa ao ora recorrente quer para negar tal
atribuição, o que caracteriza a inexistência de decisão acerca da mencionada autoria e,
conseguintemente, faz a situação fática não subsumível à hipótese de vedação ao questionamento da
autoria do fato descrita no supratranscrito art. 935 do Código Civil.
35. Dessa maneira, a decisão judicial não vincula a do Tribunal, que, como visto, pode se valer
de sua autonomia para valorar as provas trazidas aos autos de maneira diversa e decidir pela atribuição
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de autoria do ora recorrente, nos termos da responsabilização prevista em sua própria lei orgânica (Lei
8.443/1992).
36. Conforme se depreende dos fundamentos existentes na sentença penal absolutória, não se
confirmaram a existência de elementos suficientes para a caracterização da conduta dolosa, elemento
essencial para a responsabilização no âmbito penal. Não obstante, na esfera desta Corte de Contas, é
possível a responsabilização havendo culpa, em sentido estrito, sendo que, no caso de terceiro
beneficiado com recursos públicos, a verificação de qualquer ato que tenha concorrido para o dano é
suficiente para sua condenação solidária (art. 16, § 2.º, “b”, da Lei 8.443/1992).
CONCLUSÃO
37. Das análises empreendidas se conclui que:
a) não há nos autos evidência de conduta de boa-fé do ora recorrente tampouco é possível
inferir seu alegado total desconhecimento da ilicitude da prática criminosa de que decorreu o prejuízo
ao erário objeto do processo;
b) patrimônio incompatível com o débito imputado não se constitui, por si só, em prova de não
ter causado prejuízo ao erário.
c) em exame incidental, verifica-se que a absolvição penal do recorrente não repercute no
presente processo de tomada de contas especial.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Do exposto, propõe-se, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de
16/6/1992:
a) conhecer do recurso e, no mérito, negar lhe provimento;
b) notificar da decisão sobrevinda o recorrente e os demais interessados notificados do Acórdão
impugnado, sem deixar de anexar ao expediente de notificação cópia do relatório e da fundamentação
da decisão.” (grifos do original)
É o Relatório.
VOTO
Em exame recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto Galli Bogado contra o
Acórdão 2.852/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), proferido em processo de tomada de
contas especial, instaurada por determinação do Acórdão 291/2017-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana
Arraes), que apreciou representação acerca de irregularidades na concessão de auxílios e de bolsas de
estudo no âmbito da Universidade Federal do Paraná - UFPR (operação “Research”, da Polícia
Federal).
2. Quanto à admissibilidade, ratifico o posicionamento por mim adotado à peça 203, para
conhecer do recurso de reconsideração com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992.
3. Quanto ao mérito, adianto que acompanho os posicionamentos uniformes proferidos pela
Secretaria de Recursos – Serur (peças 216 e 217), endossado pelo Ministério Público junto ao TCU –
MP/TCU (peça 218), cujos fundamentos incorporo às minhas razões de decidir, sem prejuízo de tecer
as considerações abaixo.
4. O presente processo integra um conjunto de 27 tomadas de contas especiais – TCE instauradas
por determinação do Acórdão 291/2017-TCU-Plenário, que apreciou representação acerca de
irregularidades na concessão de auxílios e de bolsas de estudo no âmbito da Universidade Federal do
Paraná - UFPR (TC 034.726/2016-0).
5. Naqueles autos de representação foram constatados 234 processos de pagamentos fraudulentos
autuados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG daquela universidade, referentes a
bolsas de estudo e a auxílio a pesquisadores indevidamente destinados a pessoas sem qualquer vínculo
com a instituição. No período compreendido entre 2013 e 2016, os recursos desviados contabilizaram
R$ 7.343.333,10, e a identificação dessa fraude deu origem à operação “Research”, da Polícia Federal.
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6. As TCEs instauradas por determinação do Acórdão 291/2017-TCU-Plenário foram
individualizadas em relação a cada beneficiário direto dos pagamentos, que foi chamado a responder
em solidariedade com os servidores da PRPPG e da Proplan envolvidos nos respectivos processos
financeiros.
7. A TCE ora em análise refere-se aos pagamentos fraudulentos que foram recebidos por Carlos
Alberto Galli Bogado, nos anos de 2013 a 2016, e totalizaram R$ 271.525,00.
8. Consoante asseverado no voto condutor do acórdão recorrido, “tais pagamentos irregulares
foram concretizados sem que o beneficiário tivesse vínculo profissional ou estudantil com a UFPR,
sem cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes – condição indispensável para o recebimento de
bolsas de estudo e pesquisa – e sem que houvesse compatibilidade entre o seu grau de instrução e as
bolsas concedidas. Não existiam processos administrativos formalizados para a concessão das
respectivas bolsas nem foram apresentadas evidências quanto à realização de produção científica,
desenvolvimento de pesquisas, realização de estudos ou de qualquer outra atividade prestada à
UFPR”. Naquela oportunidade, o aludido beneficiário, em síntese, apresentou as seguintes alegações
de defesa: “a) não saberia, à época, se tratar de esquema de fraude e teria sido vítima da organização
criminosa; “b) não teria se beneficiado da fraude pois apenas emprestara sua conta a Gisele
Aparecida Roland para que pudesse receber valores, sob a justificativa de mantê-los ‘longe de seu exmarido’, sem questionamentos sobre a procedência dos recursos, em consideração ao relacionamento
amoroso que mantiveram antes da ocorrência dos fatos, com fornecimento a ela de seu cartão
bancário e sua senha”.
9. Agora, no presente feito, o referido beneficiário, ora recorrente, reafirma as alegações já
apresentadas perante esta Corte de Contas, colocando-se na qualidade de “laranja”, isto é, de “vítima
de uma organização criminosa, a qual utilizou seus dados para se beneficiar, indevidamente, de
verbas advindas da Universidade Federal do Paraná, sem que ele tivesse qualquer conhecimento ou
auferisse qualquer proveito da fraude”.
A fim de corroborar tais assertivas, ressalta a
incompatibilidade de sua situação patrimonial em relação às supostas vantagens auferidas, fato esse
comprovado nos autos de “Sequestro - Medidas Assecuratórias n° 5060454-96.2016.4.04.7000/PR
(Ação Penal n° 5011971-98.2017.4.04.7000), em trâmite na 14a VF”.
10. Verifico que o exame empreendido pela Serur, endossado pelo Parquet de Contas e
transcrito no relatório precedente, abordou com propriedade os argumentos apresentados pelo
recorrente.
11. De fato, não há como elidir a responsabilidade do recorrente diante do argumento de que não
teria tido conhecimento da ilicitude dos depósitos efetuados em sua conta bancária e de que não teria
auferido qualquer proveito da fraude constatada. Ora, o próprio recorrente admite que permitiu a
movimentação de sua conta bancária por terceiros, no caso pela Sra. Gisele Aparecida Roland, para o
recebimento de valores de procedência desconhecida.
12. Trata-se, obviamente, de conduta reprovável, que revela alto grau de imprudência, facilmente
perceptível aos olhos do homem médio. Consoante bem asseverado no voto condutor do acórdão
recorrido, “não se mostra plausível que o beneficiário tenha percebido com naturalidade o
recebimento em sua conta bancária de vários depósitos, que totalizaram mais de R$ 270 mil, ao longo
de um período de quase quatro anos. Apesar de ter afirmado à Polícia Federal que entregou seu
cartão e sua senha a Gisele Aparecida Roland, reconheceu no mesmo depoimento que, ao menos uma
vez, movimentou a conta ao efetuar a transferência do valor de R$ 20.000,00 para outra pessoa. Pelo
vulto dessa quantia, não transparece razoável a alegada ausência de questionamento sobre a origem
dos recursos”.
13. Ademais, segundo consta da instrução lançada pela Unidade Técnica, reproduzida no
relatório condutor do acórdão recorrido, não “foram apresentados quaisquer comprovantes ou extratos
bancários de que os recursos tenham sido movimentados da conta do Sr. Carlos Alberto Bogado para
a conta da Sra. Gisele Aparecida Roland ou de terceiros, ou mesmo de que os recursos tenham sido
geridos por Gisele”. Cumpre salientar que na presente etapa recursal o recorrente também não trouxe
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aos autos os aludidos elementos comprobatórios, os quais, em tese, poderiam sustentar a sua alegação
de que não teria tomado proveito do produto do ilícito.
14. Quanto à alegada incompatibilidade de sua situação patrimonial em relação às vantagens
auferidas, evidentemente, tal circunstância não se mostra capaz de afastar a sua responsabilidade.
Vale esclarecer, a esse respeito, que a responsabilização perante esta Corte de Contas é de natureza
subjetiva, e se caracteriza pela presença de culpa stricto sensu, prescindindo de conduta dolosa, má-fé
ou locupletamento por parte do responsável. No caso concreto, resta patente que a conduta do
recorrente, no mínimo imprudente, contribuiu diretamente para a ocorrência do dano ao erário
constatado.
15. Finalmente, quanto à noticiada absolvição penal do recorrente, por insuficiência de provas,
esta não repercute nos presentes autos, em razão do princípio da independência das instâncias judicial
e administrativa, há muito reconhecida pelos Tribunais Superiores. A exceção ao aludido princípio se
configura quando a sentença penal declara a inexistência do fato ou a negativa da autoria, hipóteses
essas que não se apresentam no presente caso, eis que, repita-se, o recorrente foi absolvido por “não
existir prova suficiente para a condenação” (art. 386, VII, do CPP).
Em razão do exposto, VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 2285/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 004.690/2017-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Carlos Alberto Galli Bogado (470.397.609-91).
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Renato Costa de Melo (27.977/OAB-PE), Defensor Público Federal.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos
Alberto Galli Bogado contra o Acórdão 2.852/2018-TCU-Plenário, proferido em processo de tomada
de contas especial, instaurada por determinação do Acórdão 291/2017-TCU-Plenário, que apreciou
representação acerca de irregularidades na concessão de auxílios e de bolsas de estudo no âmbito da
Universidade Federal do Paraná - UFPR (operação “Research”, da Polícia Federal),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos artigos 277, inciso I,
e 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negarlhe provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao
recorrente;
9.3. dar ciência pessoal à Defensoria Pública da União a respeito da presente deliberação.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2285-37/19-P.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 005.657/2019-9
Natureza: Representação (com pedido de medida cautelar).
Órgão/Entidade/Unidade: 21ª Companhia de Engenharia de Construção (Comando do
Exército)
Representante: Trifity Construções Ltda. (CNPJ 09.512.961/0001-50)
Responsáveis: Trifity Construções Ltda. (CNPJ 09.512.961/0001-50), Cristian Mendes da Silva
(CPF 858.341. 229-49)
Representação legal: Luciana Pedrosa de Moraes Figueiredo (OAB/AM 3702) e outros,
representando a empresa Trifity Construções Ltda.; Michele Alves Maia Correa (OAB/AM 8674),
representando a empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – EIRELI
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS. DILIGÊNCIA. OITIVA. NOVOS ELEMENTOS.
IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. AUDIÊNCIA DOS
RESPONSÁVEIS.
RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela empresa Trifity Construções Ltda., com pedido de
medida cautelar inaudita altera pars, em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão
Eletrônico 7/2018, conduzido pela 21ª Companhia de Engenharia de Construção (21ª Cia e Cnst) UASG 160022, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de insumos asfálticos
destinados à conservação/reparação/manutenção de vias de acesso em áreas militares e da BR307/AM, no trecho de São Gabriel da Cachoeira à Cucuí, no valor estimado de R$ 27.039.200,00
(peças 1, p. 50, e 20).
2. A ata de registro de preços foi assinada em 9/8/2018 (peça 44, p. 1-6) e a empresa Yem
Serviços Técnicos e Construções – EIRELI, vencedora do certame, foi contratada por 17.150.000,00,
pelo período de 12 meses, conforme termo de contrato assinado em 28/8/2018 (peça 44, p. 7-11),
encerrada, portanto, a vigência do contrato.
3. A instrução inicial dos autos propôs apenas a realização diligência ao órgão (peça 8). Em
despacho de peça 10, conheci da representação por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade
aplicáveis à espécie e aquiesci à proposta de diligência feita na mencionada instrução.
4. Na mesma oportunidade, determinei a oitiva de YEM Serviços Técnicos e Construções –
EIRELI, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de até 15 dias, a contar do
recebimento da referida comunicação, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do
TCU, se pronunciasse acerca dos pontos inquinados nesta Representação.
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5. Atendidas a diligência e a oitiva, em instrução de peça 57, chancelada pelo diretor da
subunidade (peça 58), a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) concluiu pela
improcedência da representação, com indeferimento do pedido de cautelar, informação ao órgão e ao
representante sobre a deliberação e arquivamento do processo.
6. Em vista da apresentação de novos elementos pela representante à peça 59, determinei, em
despacho à peça 60, determinei a restituição deste processo à Selog para reinstrução do feito.
7. Eis o trecho da instrução de peça 64, chancelada pelo diretor da subunidade (peça 65), que ora
reproduzo:
“[...]
E. EXAME TÉCNICO
Novos elementos trazidos pela representante (peça 59):
a) informa sobre a falsidade de um dos atestados que habilitou a empresa YEM Serviços
Técnicos e Construções – Eireli a participar do pregão eletrônico 7/2018, de acordo com a
prefeitura de Silves-AM, que, em resposta à demanda da representante, declarou textualmente
(peça 59, p. 3-4):
(...) em busca realizada nos arquivos do Município de Silves-AM, foi encontrado somente uma
Carta-Contrato de nº 9 /2015, que foi celebrado entre o Município de Silves e a empresa Yem
Serviços Técnicos e Construções - Eireli-ME, para fornecimento de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) na quantia de 190 (cento e noventa) Toneladas, no valor Unitário de
R$ 370,00, no valor total de R$ 70.300,00 (setenta mil e trezentos reais).
Diante dessa constatação, informo que o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, assinado
pelo ex-prefeito FRANROSSI DE OLIVEIRA LIRA, é FALSO uma vez que não atesta a verdade,
pois o fornecimento para o município conforme Carta-Contrato nº 9/2015, é de somente 190
toneladas de CBUQ.
b) anexa cópia do atestado apontado como falso (peça 59, p. 2), informação da assessoria
municipal (peça 59, p. 3-4), ofício do prefeito atual (peça 59, p. 5-6) e nota fiscal de 17/12/2015
referente à compra municipal das 190 toneladas de CBUQ (peça 59, p 7).
Análise:
3.
A partir da análise dos novos elementos acostados aos autos, particularmente a
certificação da prefeitura de Silves-BA sobre a falsidade de um dos atestados apresentados pela
empresa Yem Serviços Técnicos e Construções - Eireli-ME, há que se ter em conta a ampla
jurisprudência desta Corte sobre a gravidade da situação, caracterizadora de ilícito
administrativo ensejador de declaração de inidoneidade da licitante fraudadora, a exemplo dos
Acórdãos do Plenário do TCU 1.106/2018 (relatado pelo ministro José Múcio), 2.677/2014
(relatado pelo ministro Bruno Dantas) e 2.988/2013 (relatado pelo ministro Marcos Benquerer).
4.
Esse grave fato ensejaria nova oitiva da empresa Yem, oportunizando a ela o contraditório
necessário ao exame e deslinde meritórios da questão, quando se examinaria também a
necessidade de comunicação dos fatos ao ministério público e ao tribunal de contas
correspondentes. Nada obstante, a empresa antecipou-se à oitiva, apresentando as contrarrazões
expostas e analisadas a seguir.
Contrarrazões trazidas pela empresa Yem (peça 61):
a) o assessor jurídico/procurador municipal que assinou o documento emitido pela prefeitura de
Silves-AM, que informa sobre a suposta falsidade do atestado em questão, Sr. Cristian Mendes
Silva, é advogado da representante, comprovado por extratos de processos no Tribunal de
Justiça do Amazonas (peça 61, p. 1-2, 19-20);
b) a empresa Trifity estaria utilizando meios desleais para tentar fraudar licitações e o advogado
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municipal utilizou-se de sua função pública para tentar beneficiar particular emitindo
declaração que não retrata os fatos reais; as condutas da empresa e do advogado foram
comunicadas ao Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal, Policia
Civil e Ordem dos Advogados do Brasil (peça 61, p. 1, 3 e 8; protocolos das denúncias aos
ministérios públicos à peça 61, p. 10-12);
c) a declaração municipal não retratou a realidade, não abarcou a totalidade dos serviços
prestados pela Yem à municipalidade porque a prefeitura não tinha localizado todos os
documentos pertinentes, tendo retificado a informação após extrair elementos do sítio do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), revelando que os fornecimentos e
valores contratados foram superiores ao mencionado anteriormente, compreendendo três e não
só um contrato/certame, conforme Ofício 88/2019 da prefeitura de Silves-AM (peça 61, p. 3-6,
13-18); e
d) não haveria motivo para apresentar atestado irreal, pois apresentou quantitativo expressivo
de atestados de capacidade técnica (outros dez) que ultrapassou muito o quantitativo mínimo
exigido (comprovou mais de 9.280t, exigiu-se o total de 3.000t) (peça 61, p. 7);
Análise:
5.
O atestado em questão, cuja veracidade se perquire, encontra-se à peça 59, p. 2, foi
emitido em 9/2/2015 e se refere ao fornecimento de 1.209 toneladas de CBUQ à prefeitura de
Silves-AM no período de quatro meses. O material entregue foi assim descrito:
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ – Dnit 31/2006-ES), faixa C dosado em
Concreto Asfáltico de Petróleo (CAP), aditivado com composto químico retardador de cura
polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono mantendo película
lubrificante na mistura asfáltica que se dispersa com atrito do processo de compactação,
estocável por 30 dias permitindo aplicação fria e em ambientes úmidos sem perder
trabalhabilidade, coesão e estabilidade.
6.
As quantidades fornecidas pela empresa Yem ao aludido município, conforme ofício
referenciado nas contrarrazões (e anexado à peça 61, p. 13-20), foram as seguintes:
Certame originário
CBUQ fornecido
Data/período
das
notas
fiscais
429t
21/1/2014
287t
12/2/2014
Pregão 24/2013
39t
12/3/2014
245t
12/3/2014
76t
15/12/2014
Convite 10/2014
133t
15/12/2014
Convite 8/2015
190t
17/12/2015
Totalização
1.399t
21/1/2014 a 17/12/2015
Subtotal (antes de 9/2/2015)
1.209t (1.399 – 190)
21/1 a 15/12/2014
7.
Conforme destacado no demonstrativo acima, o montante de CBUQ fornecido em 2014 (ou
seja, todos os fornecimentos apurados pela prefeitura contratada ocorridos anteriormente à data
de emissão do atestado questionado, 9/2/2015) corresponde exatamente à quantidade informada
no referido atestado, o que afasta a dúvida sobre sua fidedignidade e veracidade e faz retornar à
proposta original de mérito formulada à peça 57, podendo-se acrescer o envio da deliberação,
relatório e voto para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para providências de sua
alçada (tendo em vista a empresa Yem não ter incluído esse tribunal entre os órgãos que
acionou). [...]
I. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8.
Em virtude do exposto, propõe-se:
8.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art.
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113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e
no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;
8.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente;
8.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em
vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção;
8.4. informar à 21ª Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército e ao
representante que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no
endereço www.tcu.gov.br/acordaos;
8.5. encaminhar cópia da deliberação, relatório e voto para o Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, para providências de sua alçada; e
8.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.”

É o Relatório.

VOTO
Preliminarmente, ratifico o conhecimento desta representação por estarem preenchidos os
requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie.
2. Trata-se, pois, de representação formulada pela empresa Trifity Construções Ltda., com
pedido de medida cautelar inaudita altera pars, em razão de possíveis irregularidades ocorridas no
Pregão Eletrônico 7/2018, conduzido pela 21ª Companhia de Engenharia de Construção (21ª Cia e
Cnst) - UASG 160022, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de insumos asfálticos
destinados à conservação/reparação/manutenção de vias de acesso em áreas militares e da BR307/AM, no trecho de São Gabriel da Cachoeira à Cucuí, no valor estimado de R$ 27.039.200,00.
3. A ata de registro de preços foi assinada em 9/8/2018 e a empresa YEM Serviços Técnicos e
Construções – EIRELI, vencedora do certame, foi contratada por 17.150.000,00, pelo período de 12
meses, conforme termo de contrato assinado em 28/8/2018. Transcorreram, portanto, 10 meses da
execução.
4. Em despacho, conheci da representação por estarem satisfeitos os requisitos de
admissibilidade aplicáveis à espécie e aquiesci à proposta de diligência à 21ª Cia e Cnst feita na
instrução inicial deste feito.
5. Na mesma oportunidade, determinei a oitiva de YEM Serviços Técnicos e Construções –
EIRELI, na pessoa de seu representante legal, para que se pronunciasse acerca das irregularidades
apontadas nesta Representação:
a) documentação de habilitação da empresa vencedora teria sido apresentada fora do sistema
Comprasnet, por e-mail, impedindo que os licitantes tivessem acesso imediato aos dados;
b) o pregoeiro teria negado a intenção de recurso, adentrando indevidamente no mérito, em
desacordo com o item 12.2.1 do edital e os documentos da vencedora teriam sido disponibilizados
apenas cinco dias após a manifestação da representante de interpor recurso;
c) apresentação de atestados sem reconhecimento em cartório, em desacordo com o item 9.1.6.3
do edital;
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d) a administração considerou acervo profissional de pessoa que não fazia mais parte dos
quadros da empresa Yem, o que contrariaria a Resolução 1025/2009 do Confea.
6. Atendidas a diligência à 21ª Cia e Cnst e a oitiva da YEM Serviços Técnicos e Construções –
EIRELI, vencedora do certame, a Selog fez a análise conjunta das respostas, em vista de o órgão ter
apenas enviado documentos relacionados ao Pregão Eletrônico 07/2018 e outros relacionados à
execução da ata - os quais considerou autoexplicativos - semelhantes aos apresentados pela Yem.
7. Quanto ao questionamento descrito no item 5, alínea “a”, deste Voto, está descrita na ata a
ocorrência de problemas de acesso à Internet, o que prejudicou inicialmente a apresentação da
documentação da vencedora no sistema Comprasnet.
8. Essa questão, entretanto, foi sanada, com a remessa por email da documentação da Yem aos
licitantes, conferindo a esses certamistas a oportunidade de impugnar os documentos apresentados pela
empresa vencedora.
9. Da mesma forma, foi sanado o questionamento estampado no item 5, alínea “b”, em vista de
os prazos para impugnação da documentação terem sido reabertos em razão de tais documentos terem
sido encaminhados após cinco dias da manifestação da representante acerca de sua intenção de interpor
recurso.
10. No que concerne ao item 5, alínea “c”, os atestados apresentados não foram impugnados no
curso da licitação (entre os apresentados pela YEM, os atestados emitidos pela Manaus Ambiental
S.A, atualmente Águas de Manaus S.A, que evidencia a entrega de 2.455 toneladas de concreto
betuminoso; pela Prefeitura de Silves, que demonstra a entrega de 1.209 toneladas e pela Prefeitura
Municipal de Caapiranga, que informa a entrega de 160t).
11. Essa documentação foi analisada em sede de recurso interposto pela representante, sendo que
a 21ª Cia e Cnst considerou-os válidos. O atestado emitido pela Manaus Ambiental acima mencionado
teve a firma reconhecida em cartório (peça 62, p. 70). Chama a atenção que a emitente de atestado,
atual Águas de Manaus, maior empresa de saneamento brasileira, é concessionária de serviços
públicos do Município de Manaus e presta serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgoto naquela municipalidade.
12. Os atestado emitidos por órgãos públicos, no caso, prefeituras têm fé pública, nos termos do
art. 19, inciso II, da Constituição Federal, sendo vedado, portanto, o reconhecimento das respectivas
firmas em cartório.
13. Na ausência de motivação para questionar a validade dessa documentação, deveria ser
acolhida a afirmação da empresa Yem de que apenas esses três atestados seriam suficientes para o
atendimento ao requisito editalício de demonstração de fornecimento 3.000 toneladas de concreto
betuminoso.
14. Por fim, no que tange ao item 5, alínea “d”, o questionamento é irrelevante, pois não foi fora
exigido no instrumento convocatório atestado de capacidade técnico-profissional. O objeto do registro
de preços era a eventual aquisição de insumos asfálticos, sendo requisito de qualificação técnica a
demonstração de capacidade operacional da licitante para o fornecimento de determinadas quantidades
do material a ser adquirido, de acordo com o item 9.6 do edital.
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15. A representante, entretanto, apresentou novos elementos que indicavam a falsidade de
atestados pela Yem que foram examinados pela Selog, de acordo com determinação que fiz em
despacho, fato esse que ensejaria nova oitiva da Yem, em homenagem ao princípio do contraditório e
da ampla defesa.
16. A Yem, entretanto, antecipou-se e apresentou as suas contrarrazões levando a unidade
técnica a analisar o mérito deste feito, conforme trecho transcrito no relatório precedente:
“a) o assessor jurídico/procurador municipal que assinou o documento emitido pela prefeitura
de Silves-AM, que informa sobre a suposta falsidade do atestado em questão, Sr. Cristian Mendes
Silva, é advogado da representante, comprovado por extratos de processos no Tribunal de Justiça do
Amazonas (peça 61, p. 1-2, 19-20);
b) a empresa Trifity estaria utilizando meios desleais para tentar fraudar licitações e o
advogado municipal utilizou-se de sua função pública para tentar beneficiar particular emitindo
declaração que não retrata os fatos reais; as condutas da empresa e do advogado foram comunicadas
ao Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal, Policia Civil e Ordem dos
Advogados do Brasil (peça 61, p. 1, 3 e 8; protocolos das denúncias aos ministérios públicos à peça
61, p. 10-12);
c) a declaração municipal não retratou a realidade, não abarcou a totalidade dos serviços
prestados pela Yem à municipalidade porque a prefeitura não tinha localizado todos os documentos
pertinentes, tendo retificado a informação após extrair elementos do sítio do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas (TCE/AM), revelando que os fornecimentos e valores contratados foram
superiores ao mencionado anteriormente, compreendendo três e não só um contrato/certame,
conforme Ofício 88/2019 da prefeitura de Silves-AM (peça 61, p. 3-6, 13-18); e
d) não haveria motivo para apresentar atestado irreal, pois apresentou quantitativo expressivo
de atestados de capacidade técnica (outros dez) que ultrapassou muito o quantitativo mínimo exigido
(comprovou mais de 9.280t, exigiu-se o total de 3.000t) (peça 61, p. 7);
Análise:
5.
O atestado em questão, cuja veracidade se perquire, encontra-se à peça 59, p. 2, foi
emitido em 9/2/2015 e se refere ao fornecimento de 1.209 toneladas de CBUQ à prefeitura de SilvesAM no período de quatro meses. O material entregue foi assim descrito:
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ – Dnit 31/2006-ES), faixa C dosado em
Concreto Asfáltico de Petróleo (CAP), aditivado com composto químico retardador de cura
polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono mantendo película lubrificante
na mistura asfáltica que se dispersa com atrito do processo de compactação, estocável por 30 dias
permitindo aplicação fria e em ambientes úmidos sem perder trabalhabilidade, coesão e estabilidade.”
17. Analisada toda a documentação acostada aos autos e comprovada pela Yem a veracidade do
atestado apresentado, não podem prosperar as pretensões da representante. Nesse contexto, pugna a
unidade instrutiva por considerar esta representação improcedente, indeferir a medida cautelar
pleiteada e arquivar o presente feito.
18. Apesar de concordar, no essencial, com a proposta encaminhada pela Selog, entendo que as
irregularidades praticadas pela empresa Trifity devem ser apuradas, uma vez que a representante agiu
de forma desleal na tentativa de desqualificar a vencedora do certame, a fim de obter vantagem
indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
19. Tais atos poderiam potencialmente comprometer a lisura do processo licitatório, maculando
o disposto no art. 3o da Lei 8.666/93, dando-se relevo à obediência aos princípios constitucionais ali
insculpidos para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, além de ferir de morte o
caráter competitivo do certame, crime previsto no art. 90 da mesma Lei.
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21. Vê-se na alínea “b” do item 16 supra que condutas delitivas da empresa Trifity Construções
Ltda. e seu advogado - que lançaram mão, em outras oportunidades, de subterfúgios para fraudar
licitações - foram comunicadas ao Ministério Público do Estado do Amazonas, ao Ministério Público
Federal, à Policia Civil e à Ordem dos Advogados do Brasil. Repetem-se, portanto, nestes autos as
práticas perpetradas em diversas ocasiões pela representante esse seu advogado.
22. Destaco que o Sr. Cristian Mendes Silva atua ou já atuou como advogado da representante,
como se pode ver em extratos de processos insertos à peça 61, p. 1-2, 19-20. Ao mesmo tempo, o Sr.
Cristian é o assessor jurídico/procurador municipal que assinou o documento da Prefeitura de SilvesAM, o qual informa sobre a suposta falsidade do atestado em comento relativa à matéria tratada nestes
autos.
21. Em outras palavras, o Sr. Cristian Mendes da Silva praticou advocacia administrativa, uma
vez que vale-se do seu cargo para patrocinar interesse privado, com caracterização de associação
criminosa entre o advogado e a representante para fraudar licitações e obter vantagem indevida, para si
ou para outrem, com a adjudicação do objeto licitado, crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93.
23. Na esfera administrativa, de competência deste Tribunal, há evidências de cometimento de
gravíssimas irregularidades pela empresa Trifity em conluio com o Sr. Cristian Mendes Silva
configuradas na tentativa de fraudar licitação, em vista de a representante ter aduzido a estes autos
documento da lavra do Sr. Cristian, como assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Silves-AM, o
qual indicava que a vencedora do Pregão Eletrônico 7/2018 teria supostamente apresentado atestado
falso na fase de habilitação.
24. Pelas razão expendidas, entendo que devam ser realizadas as audiências, nos termos do art.
43, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso IV do Regimento Interno do TCU, da empresa
Trifity Construções Ltda., representante, e do Sr. Cristian Mendes da Silva, na qualidade de assessor
jurídico/procurador da Prefeitura Municipal de Silves-AM e de eventual advogado da empresa, de
acordo com extratos de processos insertos à peça 61, p. 1-2, 19-20, para que, no prazo de quinze dias,
apresentem razões de justificativa acerca da suposta falsidade, consignada em expediente emitido pela
Assessoria Jurídica da mesma Prefeitura, datado de 29/3/2019 e assinado pelo Assessor Jurídico,
Cristian Mendes da Silva, do atestado apresentado pela empresa Yem Serviços Técnicos e Construções
– EIRELI, vencedora do certame, na fase de habilitação do Pregão Eletrônico 7/2018, o qual foi
emitido pela Prefeitura Municipal de Silves-AM, em 9/2/2015, referente ao fornecimento de 1.209
toneladas de CBUQ àquela municipalidade no período de quatro meses.
Em face do exposto, Voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto ao
escrutínio do Pleno.

ACÓRDÃO Nº 2286/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 005.657/2019-9
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Representação (com pedido de medida cautelar)
3. Representante: Trifity Construções Ltda. (CNPJ 09.512.961/0001-50)
3.1. Responsáveis:Trifity Construções Ltda. (CNPJ 09.512.961/0001-50), Cristian Mendes da
Silva (CPF 858.341. 229-49)
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4. Órgão/Entidade/Unidade: 21ª Companhia de Engenharia de Construção (Comando do
Exército)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Selog
8. Representação legal: Luciana Pedrosa de Moraes Figueiredo (OAB/AM 3702) e outros,
representando a empresa Trifity Construções Ltda.; Michele Alves Maia Correa (OAB/AM 8674),
representando a empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – EIRELI
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa Trifity
Construções Ltda., com pedido de medida cautelar inaudita altera pars, em razão de possíveis
irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2018, conduzido pela 21ª Companhia de Engenharia
de Construção (21ª Cia e Cnst),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art.
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.
103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente;
9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em
vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção;
9.3. realizar, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso IV do
Regimento Interno do TCU, as audiências da empresa Trifity Construções Ltda., representante, e do
Sr. Cristian Mendes da Silva, na qualidade de assessor jurídico/procurador da Prefeitura Municipal de
Silves-AM e de eventual advogado da representante, de acordo com extratos de processos insertos à
peça 61, p. 1-2, 19-20, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa acerca da
suposta falsidade, consignada em expediente emitido pela Assessoria Jurídica da mesma Prefeitura,
datado de 29/3/2019 e assinado pelo Assessor Jurídico, Cristian Mendes da Silva, do atestado
apresentado pela empresa Yem Serviços Técnicos e Construções – EIRELI, vencedora do certame, na
fase de habilitação do Pregão Eletrônico 7/2018, o qual foi emitido pela Prefeitura Municipal de
Silves-AM, em 9/2/2015, referente ao fornecimento de 1.209 toneladas de CBUQ àquela
municipalidade no período de quatro meses;
9.4. informar à 21ª Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército e ao
representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos;
9.5. encaminhar cópia integral dessa representação ao Ministério Público Federal no Amazonas,
ao Ministério Público do Estado do Amazonas e à Ordem dos Advogados do Brasil – seção Amazonas.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2286-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 005.675/2019-7
Natureza: Monitoramento (Representação)
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal (Caixa), vinculada ao Ministério da
Economia.
Representação legal: Guilherme Lopes Mair, OAB/DF 32.261, e Murilo Muraro Fracari,
OAB/DF 22.934 (peças 51 e 52).
SUMÁRIO: MONITORAMENTO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO CELEBRADOS
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O ESTADO DO PIAUÍ. CUMPRIMENTO DAS
DETERMINAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO PLENÁRIO. RESTABELECIMENTO
DOS CONTROLES DESSES CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso I, da Lei 8.443/92, a instrução de peça
eletrônica 62, lavrada no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e
dos Fundos de Pensão (SecexFinanças), endossada pelo diretor da subunidade e pelo titular da unidade
técnica (peças 63 e 64):
“ INTRODUÇÃO
1. Trata-se de monitoramento do cumprimento das determinações contidas no TC 010.441/20182, que cuidou de representação sobre possíveis irregularidades na execução de contratos de
financiamento firmados entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Estado do Piauí, no Programa
de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
HISTÓRICO
2. No TC 010.441/2018-2, foram proferidos os seguintes acórdãos, de relatoria do Ministro José
Múcio Monteiro, reproduzidos nas peças indicadas abaixo:
Acórdão 966/2018-TCU-Plenário (peça 19):
9.1 conhecer da representação;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal, cautelarmente, que só proceda ao repasse de novas
parcelas dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24 ao Estado do Piauí após o saneamento
das irregularidades verificadas na prestação de contas da aplicação da primeira parcela dos recursos do
Contrato 0482405-71, sendo que deverão ser glosados os recursos tidos como aplicados nas despesas
pretéritas, bem como aqueles aplicados em despesas não previstas no escopo e na finalidade contratual;
9.3. dar ciência ao Estado do Piauí e à Caixa Econômica Federal de que, no caso de eventuais
desembolsos de novos recursos por conta dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24, ou de
outros ajustes de mesma natureza, devem ser adotadas as providências necessárias e suficientes, no âmbito da
competência de cada um, sob pena de responsabilização pessoal, para que não se repitam as seguintes
irregularidades, verificadas na execução da primeira parcela dos recursos do Contrato 0482405-71:
9.3.1. transferência de recursos da conta bancária vinculada do contrato de financiamento para a conta
única do estado, ao passo que as saídas de recursos dessa conta vinculada deveriam ser exclusivamente para o
pagamento dos fornecedores relacionados às despesas de capital previstas no contrato;
9.3.2. alocação contábil pelo Estado do Piauí de recursos do contrato de financiamento em despesas
pretéritas ao repasse de sua primeira parcela, que já haviam sido pagas com recursos de outras fontes, de
forma que os aportes provenientes do financiamento foram efetivamente usados para o pagamento de despesas
anteriores à sua assinatura e de qualquer natureza, inclusive correntes;
9.4. realizar oitivas do Governo do Estado do Piauí e da Caixa Econômica Federal para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre os fatos apontados nesta representação, especialmente quanto às
irregularidades ensejadoras da medida cautelar, alertando-os quanto à possibilidade de o Tribunal vir a fazer
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determinações definitivas acerca dos contratos de financiamento em questão, bem assim promover a
responsabilização dos agentes públicos que deram causa aos atos irregulares;
9.5. autorizar a realização de inspeção, pela Secex/PI, no Governo do Estado do Piauí e na Caixa
Econômica Federal, a fim de colher mais elementos necessários ao deslinde da matéria dos autos;
9.6. dar ciência desta decisão ao representante.
Acórdão 1045/2018-Plenário (peça 23):
9.1. conhecer do presente agravo, para, no mérito, acolhê-lo parcialmente, de modo a alterar os itens 9.2
e 9.5 do Acórdão 966/2018 – Plenário, que passam a ter as seguintes redações:
“9.2. determinar ao Estado do Piauí e à Caixa Econômica Federal que, em cumprimento às cláusulas
dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24, adotem providências para manutenção dos
recursos nas contas vinculadas aos respectivos ajustes, a menos que sejam destinados ao pagamento direto e
nominal de fornecedores de obras, bens ou serviços ligados à finalidade estabelecida em cada um dos
contratos”;
“9.5. autorizar a realização de inspeção, pela Secex/PI, na Caixa Econômica Federal, a fim de colher
mais elementos necessários ao deslinde da matéria dos autos”;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que fiscalize, por meio da prestação de contas e demais
instrumentos que lhe foram postos à disposição pelos termos dos ajustes, a correta aplicação dos recursos
repassados por meio dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24 em suas devidas finalidades;
9.3. alertar ao Estado do Piauí e à Caixa Econômica Federal que, no caso de eventual descumprimento
de decisão do Tribunal, aquele que lhe der causa, salvo motivo justificado, fica sujeito à aplicação de multa,
com fundamento no § 1° do art. 58 da Lei 8.443/1992;

9.4. indeferir os pedidos de ingresso como interessados do Deputado Federal Rodrigo Martins e
de Valter Ferreira de Alencar Pires Rebêlo, em virtude da falta de razão legítima para intervir no
processo.
9.5. dar ciência desta decisão ao agravante e ao representante.
Acórdão 2490/2018-Plenário (peça 46):
9.1 conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. revogar a medida cautelar adotada pelo Acórdão 966/2018 – Plenário;
9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal de que:
9.3.1. na condição de instituição financiadora, deve tomar as medidas cabíveis para garantir que os
recursos aplicados no âmbito do Finisa respeitem a finalidade do programa;
9.3.2. com relação aos valores já repassados no âmbito da primeira parcela do Contrato de
Financiamento 0482.405-71, firmado com o Estado do Piauí, deve ser reconhecida, em caráter excepcional e
em razão das circunstâncias específicas do caso, a permissão para o reembolso de despesas pretéritas à sua
assinatura, desde que efetuadas dentro do escopo pactuado e realizadas entre o recebimento da carta consulta
e a assinatura do contrato, estando vedada a aludida permissão para as demais parcelas, tendo em vista a
ausência de autorização legal e contratual;
9.4. dar ciência desta decisão ao representante, ao Governo do Estado do Piauí e à Caixa.

3. Como abordado na instrução inicial (peça 53), no item 9.2 do Acórdão 966/2018-Plenário, o
TCU determinou, cautelarmente, que a Caixa só procedesse a novos repasses após o saneamento das
irregularidades verificadas na aplicação da primeira parcela do Contrato 0482405-71. Tal
determinação foi alterada pelo Acórdão 1045/2018-Plenário, restringida à necessidade de que Caixa
e Estado do Piauí adotassem providências para a manutenção dos recursos nas contas vinculadas aos
respectivos ajustes. Ao fim, tal medida restou revogada pelo Acórdão 2045/2018-Plenário.2.
4. Apesar da revogação, prevista no Acórdão 2490/2018-Plenário, da medida cautelar contida
no item 9.2 do Acórdão 966/2018-Plenário, alterado pelo Acórdão 1045/2018-Plenário, permaneceu a
vedação de transferência de recursos, de empréstimos da mesma natureza, para a conta única do
Estado do Piauí, bem como a obrigatoriedade da utilização de conta específica para cada ajuste e de
realização de pagamentos exclusivamente a fornecedores relacionados às despesas de capital
previstas no contrato. Tal previsão está contida no item 9.3.1 do Acórdão 966/2018-Plenário.
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5. Ademais, manteve-se a vedação à alocação, pelo Estado do Piauí, de recursos de contratos de
financiamento de mesma natureza, em despesas pretéritas ao repasse da primeira parcela, conforme
item 9.3.2 do Acórdão 966/2018-Plenário. Essa vedação foi modulada pelo Acórdão 2490/2018Plenário, que permitiu, em caráter excepcional, e apenas para a primeira parcela do contrato
0482.405-71, o reembolso de despesas pretéritas à sua assinatura, desde que efetuadas dentro do
escopo pactuado e realizadas entre o recebimento da carta consulta e a assinatura do contrato.
6. Desse modo, consolidando os itens 9.2 do Acórdão 1045/2018-Plenário e 9.3.1 do Acórdão
2490/2018-Plenário, restou mantida a obrigatoriedade de que a Caixa fiscalize a correta aplicação
dos recursos repassados por meio dos contratos de financiamento 0482405-71 e 0477608-24 e a
adoção das medidas cabíveis para garantir a aplicado de tais valores em suas finalidades.
7. No TC 010.441/2018-2, a Caixa informou que, em 26/7/2018, o Estado do Piauí solicitou
prorrogação, por 30 dias, do prazo estabelecido por meio do Ofício 1274/2018/GIGOVTE, de
28/6/2018, para a apresentação da comprovação da aplicação dos recursos da primeira parcela do
contrato 0482405-71 (peça 38). Tal pedido foi aprovado mediante o Ofício 1653/2018/GIGOVTE, de
9/8/2018 (peça 39).
8. Com o propósito monitorar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCU, foi
promovida diligência à Caixa (peça 54) para a obtenção das informações a seguir relacionadas:
a) as medidas adotadas, no âmbito de suas competências, com vistas a dar cumprimento ao que foi
decidido pelo TCU, no âmbito do TC 010.441/2018-2, por meio dos Acórdãos 966/2018-Plenário, 1045/2018Plenário e 2490/2018-Plenário;
b) o relatório contendo a análise final da prestação de contas da primeira parcela do Contrato de
Financiamento 0482405-71, indicando as eventuais glosas efetuadas e seus motivos, ou, caso não tenha
concluído tal exame, informe o atual andamento da matéria e em qual prazo se dará o término desse trabalho;
e
c) o andamento da execução do Contrato de Financiamento 0477608- 24, esclarecendo se já houve
prestação de contas dos recursos repassados bem como eventual análise preliminar, ou, caso esses eventos não
tenham ocorrido, informar os prazos previstos para cada uma dessas etapas.

9. Em resposta, por intermédio do Ofício 933/2019/GIGOVTE, de 22/4/2019 (peça 57), a Caixa
prestou os seguintes esclarecimentos:
1.1 Preliminarmente esclarecemos que o contrato de financiamento n° 0482.405-71 celebrado com o
Estado do Piauí em 27/06/2017, no valor de RS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), teve o
desembolso da primeira parcela de recursos em 09/08/2017 no valor de RS 307.904.923.84 (trezentos e sete
milhões, novecentos e quatro mil. novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), não havendo,
portanto, até a corrente data novos desembolsos para este contrato. O contrato de mútuo n° 0477.608-24 foi
pactuado com o mesmo ente federado em 29/01/2018, com valor de investimento de RS 315.000.000.00
(trezentos e quinze milhões de reais) e houve um único desembolso de recursos em 07/06/2018, em obediência à
Decisão exarada nos autos da Ação Cível Originária n° 3.095/PI. na importância de RS 315.000.000.00
(trezentos e quinze milhões de reais).
1.2 Relativamente ao Ofício epigrafado, quanto ao cumprimento dos termos dos Acórdãos n°s 966/2018Plenário, 1045/2018-Plenário e 2490/2018-Plenário, informamos que a determinação cautelar, contida no item
9.2 do Acórdão n° 966/2018-Plenário, a qual estabeleceu que só procedesse a novos repasses para os contratos
de financiamento n°s 0482.405-71 e 0477.608-24 após o saneamento das irregularidades verificadas na
prestação de contas da aplicação da primeira parcela do contrato de mútuo n° 0482.405-71. e que foi alterada
pelo Acórdão n° 1045/2018-Plenário, que a restringiu à necessidade de a CAIXA e o Estado do Piauí, em
cumprimento às Cláusulas dos contratos de financiamento n°s 0482.405-71 e 0477.608-24, adotassem
providências para manutenção dos recursos nas contas vinculadas aos respectivos ajustes, porém, com a
superveniência do Acórdão n° 2490/2018-Plenário, tal medida cautelar foi revogada. Nesse contexto
asseveramos que, no âmbito da competência da CAIXA, demos cumprimento às determinações mencionadas
acima.
1.2.1 A outra determinação contida no item 9.2 do Acórdão n° 966/2018-Plenário, para que fossem
glosados os recursos tidos como aplicados nas despesas pretéritas, foi alterada posteriormente pelo Acórdão n°
2490/2018-Plenário, o qual permitiu, em caráter excepcional, e apenas para a primeira parcela do contrato de
financiamento n° 0482.405-71, o reembolso de despesas pretéritas à sua assinatura, desde que efetuadas dentro
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do escopo pactuado e realizadas entre o recebimento da carta consulta e a assinatura do contrato. Quanto a
essa ordem, informamos sua observância quando da análise da comprovação de aplicação dos recursos da
primeira parcela liberada para o contrato de financiamento n° 0482.405-71.
1.2.2 No que diz respeito à ciência e providências consignadas nos itens 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão n°
966/2018-TCU-Plenário, repetimos que não houve mais nenhum desembolso de recursos para o contrato de
financiamento n° 0482.405-71, após a data da sessão do Acórdão supracitado. Em relação ao contrato de
mútuo n° 0477.608-24, aclaramos que os R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões) desembolsados em
07/06/2018 foram integralmente creditados na conta vinculada ao contrato e bloqueados e, à medida que foram
apresentadas as solicitações de desbloqueios pelo Mutuário, estas foram realizadas exclusivamente para o
pagamento dos fornecedores relacionados às despesas de capital previstas na avença.
1.2.2.1 Em relação à vedação, contida no item 9.3.2 do Acórdão mencionado acima, quanto à alocação
contábil pelo Estado do Piauí de recursos de contratos de financiamento de mesma natureza em despesas
pretéritas ao repasse da primeira parcela, informamos que ao analisarmos a prestação de contas da primeira
parcela liberada para o contrato de financiamento n° 0482.405-71 levamos em conta a modulação feita pelo
Acórdão n° 2490/2018-Plenário que permitiu, em caráter excepcional e apenas para a primeira parcela deste
contrato de financiamento, reembolso de despesas pretéritas à sua assinatura, desde que efetuadas dentro do
escopo pactuado e realizadas entre o recebimento da carta consulta e a assinatura do contrato.
1.2.3 Quanto aos itens 9.2 do Acórdão n° 1045/2018-Plenário e 9.3.1 do Acórdão n° 2490/2018Plenário, que mantêm a obrigatoriedade de a CAIXA fiscalizar a correta aplicação dos recursos repassados
por meio dos contratos de financiamento n°s 0482.405- 71 e 0477608-24 e de que tome as medidas cabíveis
para garantir que a aplicação dos recursos respeite a finalidade do programa FINISA, informamos que,
restrita ao âmbito de atuação da CAIXA, estas determinações foram observadas quanto da análise da
prestação de contas da primeira parcela liberada para o contrato de financiamento n° 0482.405-71, bem como
quando da análise dos pedidos desbloqueios para o contrato de financiamento n° 0477.608-24.
1.3 Após análise dos documentos apresentados pelo Mutuário com vistas a comprovar a aplicação dos
recursos da primeira parcela liberada para o contrato de financiamento n° 0482.405-71, no valor de R$
307.904.923,84 (trezentos e sete milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e
quatro centavos), aceitamos a prestação de contas de R$ 284.321.850,25 (duzentos e oitenta e quatro milhões,
trezentos e vinte um mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), remanescendo sem prestação de
contas a importância de R$ 23.583.073,59 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setenta e três
reais e cinqüenta e nove centavos), que foi restituída pelo Estado do Piauí à conta vinculada ao contrato de
mútuo referenciado e adicionada ao saldo da operação, para recompor seu cronograma financeiro, ou seja,
esta importância foi deduzida do valor inicialmente desembolsado.
1.3.1 No que tange à prestação de contas mencionada acima, o Mutuário apresentou documentos para
fins de comprovação da aplicação dos recursos da primeira parcela liberada que totalizaram R$
314.213.351,62 (trezentos e quatorze milhões, duzentos e treze mil, trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e
dois centavos), não obstante a parcela desembolsada tenha sido de R$ 307.904.923,84 (trezentos e sete
milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).
1.3.2 Assim, em relação às despesas que não foram comprovadas a aplicação dos recursos (glosas), do
total de R$ 314.213.351,62 (trezentos e quatorze milhões, duzentos e treze mil. trezentos e cinqüenta e um reais
e sessenta e dois centavos) não foi aceita a prestação de contas do valor de RS 29.891.501,37 (vinte e nove
milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e um reais e trinta e sete centavos), em virtude dos motivos
discriminados abaixo:
(...)
1.4 No que concerne à execução do contrato de financiamento n° 0477608-24, no valor de R$
315.000.000.00 (trezentos e quinze milhões de reais), esclarecemos que o desembolso da totalidade desses
recursos deu-se em parcela única, sendo que os recursos ficaram bloqueados na conta vinculada e à medida
que o Mutuário encaminha os pedidos de desbloqueio, a CAIXA os processa, transferindo os valores
autorizados pelo Estado do Piauí para a conta dos fornecedores, porém ainda não concluímos a análise das
prestações de contas dos desbloqueios que já foram autorizados, razão pela qual solicitamos um prazo
adicional de 15 (quinze) dias. a partir do vencimento do prazo concedido, para responder à alínea "c)” do
Ofício 0330/2019-TCU/Sec-PI, de 05/04/2019.
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10. Após a prorrogação de prazo concedida pelo Ministro Raimundo Carreiro (peça 60), a
Caixa apresentou, por intermédio do Ofício 1575/2019/GIGOVTE, de 25/6/2019 (peça 61),
esclarecimentos em resposta à alínea “c” do Ofício 0330/2019-TCU/Sec-PI (peça 54):
Em complemento às informações fornecidas por meio do Ofício n° 933/2019/GIGOVTE, de 22 de abril
de 2019, particularmente quanto ao subitem 1.4, que responde ao questionamento formulado na alínea "c)" do
Ofício n° 0330/2019-TCU/Sec-PI, de 05 de abril de 2019, informamos que até esta data foram autorizados
desbloqueios, para o contrato de financiamento n° 0477608-24, na importância de R$ 296.419.924,81
(duzentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e
um centavos), no entanto, desta cifra, o Mutuário utilizou para pagamento aos fornecedores o valor de R$
295.696.733,39 (duzentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e três
reais e trinta e nove centavos) e apresentou a respectiva prestação de contas, que foi aprovada.

EXAME TÉCNICO
11. De acordo com as informações prestadas pela Caixa, em relação ao Contrato de
Financiamento 0482.405-71, até a data da resposta à diligência, houve o desembolso apenas da
primeira parcela, em 9/8/2017, no valor de R$ 307.904.923.84. Quanto à prestação de contas dessa
parcela, o banco aceitou R$ 284.321.850,25, sendo a diferença restituída pelo Piauí à conta vinculada
ao contrato e adicionada ao saldo da operação. Os motivos das glosas, que somaram
R$ 29.891.501,37, estão discriminados no item 1.3.2 do Ofício 933/2019/GIGOVTE (peça 57).
12. No tocante ao Contrato de Financiamento 0477.608-24, houve um único desembolso de
RS 315 milhões, em 7/6/2018, em obediência à Decisão proferida na Ação Cível Originária 3.095/PI.
Esse montante ficou bloqueado na conta vinculada ao contrato e, até 25/6/2019, o banco havia
autorizado desbloqueios que somaram R$ 296.419.924,81, sendo utilizados pelo Piauí
R$ 295.696.733,39, cuja prestação de contas foi aprovada pela Caixa.
13. Desse modo, verifica-se que a Caixa, no âmbito de sua competência, tem adotado medidas
com vistas a dar cumprimento ao que foi decidido pelo TCU no âmbito do TC 010.441/2018-2, por
meio dos Acórdãos 966/2018-Plenário, 1045/2018-Plenário e 2490/2018-Plenário, para garantir a
correta aplicação dos recursos do Programa Finisa nos contratos celebrados com o Estado do Piauí.
CONCLUSÃO
14. Com base nos exames efetuados, consideram-se cumpridas as determinações proferidas pelo
TCU por intermédio dos Acórdãos 966/2018-Plenário, 1045/2018-Plenário e 2490/2018-Plenário (TC
010.441/2018-2), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, as quais têm como propósito a
correta execução dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24, celebrados com o
Estado do Piauí no âmbito do Programa Finisa.
15. Entende-se que o presente monitoramento alcançou o objetivo para o qual foi constituído,
pois a Caixa já restabeleceu os mecanismos ordinários de controle das execuções dos referidos
contratos de financiamento, não se mostrando necessária, portanto, a continuidade desta ação de
controle até o término daquelas operações.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
16. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar cumpridas pela Caixa Econômica Federal as determinações proferidas pelo
Tribunal de Contas da União por meio dos Acórdãos 966/2018-Plenário, 1045/2018-Plenário e
2490/2018-Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, em razão do restabelecimento dos
mecanismos ordinários de controle dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24 firmados
com o Estado do Piauí;

b) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Caixa Econômica Federal, ao Deputado
Federal Rodrigo Martins (PSB/PI), autor da representação (TC 010.441/2018-2), e ao Estado do
Piauí; e
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c) determinar o apensamento, em definitivo, dos presentes autos ao seu processo originário
TC 010.441/2018-2, nos termos do artigo 169, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União.”
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas no
TC 010.441/2018-2, o qual abriga representação acerca de possíveis irregularidades na execução de
contratos de financiamento firmados entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Estado do Piauí, no
Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
2. O exame da documentação inserta nos autos demonstra que a Caixa restabeleceu os
mecanismos ordinários de controle das execuções dos referidos contratos de financiamento.
3. Assim, concluo que foram cumpridas as determinações contidas nos Acórdãos 966/2018Plenário, 1045/2018-Plenário e 2490/2018-Plenário (TC 010.441/2018-2), todos da relatoria do
Ministro José Múcio Monteiro, as quais objetivam a regular execução dos Contratos de
Financiamento 0482405-71 e 0477608-24, celebrados com o Estado do Piauí no âmbito do Programa
Finisa.
4. Nesse cenário, acolho as análises e conclusões da SecexFinanças, com os ajustes que entendo
pertinentes, com exceção da proposta referente a dar ciência Deputado Federal Rodrigo Martins
(PSB/PI), autor da representação (TC 010.441/2018-2).
5. Tendo em vista que o ex-Deputado Federal Rodrigo Martins (PSB/PI) não tem mandato nesta
legislatura, entendo que a comunicação da decisão desta Corte de Contas deve ser remetida à liderança
do PSB na Câmara dos Deputados.
Em face do exposto, Voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto ao escrutínio do
Pleno.

ACÓRDÃO Nº 2287/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 005.675/2019-7
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Monitoramento (Representação)
3. Interessado: TCU
4. Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal (Caixa), vinculada ao Ministério da
Economia.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SecexFinanças
8. Representação legal: Guilherme Lopes Mair, OAB/DF 32.261, e Murilo Muraro Fracari,
OAB/DF 22.934 (peças 51 e 52).
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento das
determinações exaradas no âmbito do TC 010.441/2018-2, o qual abriga representação acerca de
possíveis irregularidades na execução de contratos de financiamento firmados entre a Caixa
Econômica Federal (Caixa) e o Estado do Piauí referentes ao Programa de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar cumpridas pela Caixa Econômica Federal as determinações proferidas pelo
Tribunal de Contas da União por meio dos Acórdãos 966/2018-Plenário, 1045/2018-Plenário e
2490/2018-Plenário, todos da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, em razão do
restabelecimento dos mecanismos ordinários de controle dos Contratos de Financiamento 0482405-71
e 0477608-24 firmados com o Estado do Piauí;
9.2. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, à liderança do PSB na Câmara dos
Deputados, em vista de o ex-Deputado Federal Rodrigo Martins (PSB/PI), autor da representação (TC
010.441/2018-2), não ter mandato parlamentar na atual legislatura, e ao Estado do Piauí;
9.3.determinar o apensamento, em definitivo, dos presentes autos ao seu processo originário
TC 010.441/2018-2, nos termos do artigo 169, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2287-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 005.760/2018-6
Natureza: Monitoramento (Representação)
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil (BB)
Representante: TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda.
Representação legal: Antônio Carlos Rosa, OAB/MT 4.990-B e outros (peças 58-59)
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. MONITORAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (CABB).
CONSIDERAR CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES, EXCETO UMA NÃO PASSÍVEL DE
MONITORAMENTO, EXARADAS EM ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso I, da Lei 8.443/92, a instrução de peça
eletrônica 60, lavrada no âmbito da Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti),
endossada pelo assessor e pelo titular da unidade técnica (peças 60 e 61):
“ INTRODUÇÃO
1. Trata-se de monitoramento de deliberação, conforme previsto no art. 243 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 4º, inciso I, da Portaria - Segecex 27/2009
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(Padrões de Monitoramento), em face do disposto no art. 8º da Resolução - TCU 265/2014, segundo o
qual as determinações expedidas pelo Tribunal serão obrigatoriamente monitoradas.
HISTÓRICO
2. Em 2/10/2018, o TCU prolatou o Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário, Rel. José Múcio, em
que determinou ao Banco do Brasil (BB) a adoção de providências para anular o Pregão Eletrônico
(PE) 2017/04616 e atos dele decorrentes, informando a esta Corte as medidas adotadas (peça 43).
3. Na mesma ocasião, o Tribunal também determinou ao Banco do Brasil que, caso optasse pela
reedição do PE 2017/04616, encaminhasse ao Tribunal a cópia do respectivo edital, previamente à
sua publicação, indicando expressamente as modificações feitas nesse instrumento ou no respectivo
termo de referência (TR) de forma a elidir as irregularidades anteriormente observadas.
4. Em 7/11/2018, o Banco do Brasil, por meio de sua Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e
Patrimônio (Disec), comunicou à Secretaria de Fiscalização de TI (Sefti) que a licitação eletrônica
2017/04616 fora anulada em 15/10/2018 (peça 51), havendo a publicação do ato no dia subsequente.
5. Em 13/2/2019, a representante apresentou manifestação (peça 54) nos autos noticiando que o
Banco do Brasil havia promovido contratação emergencial nos mesmos termos, em desobediência à
ordem da Corte de Contas, além de publicar termo de referência para novo certame com a mesma
exigência.
6. Posteriormente, em 29/3/2019, o BB, por intermédio da Disec, apresentou nova comunicação
à Sefti (peça 55), informando que a instituição optara pela reedição do Edital 2017/04616,
encaminhando ao Tribunal o novo TR e também a versão originalmente publicada em 2017, indicando
expressamente os itens alterados.
7. Ao tomar conhecimento dos materiais encaminhados e da notícia veiculada pela
representante, a Sefti avaliou superficialmente a resposta do BB e procurou identificar a realização
da nova licitação no sítio eletrônico do Banco. No entanto, não foi possível localizar a nova licitação.
Em função disso, e de outras dúvidas acerca das mudanças realizadas, contatou o controle interno do
BB para realização de uma reunião técnica.
8. A reunião foi realizada em 15/7/2019 entre representantes da Sefti e da área técnica do
Banco. Na ocasião, os representantes do BB informaram que a nova contratação ainda não havia sido
realizada em função de estarem aguardando um posicionamento do TCU, conforme teria
recomendado a consultoria jurídica do Banco. Foram também apresentados esclarecimentos sobre
algumas das mudanças promovidas para a nova licitação.
EXAME TÉCNICO
9. Transcrevem-se os itens do Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário a serem monitorados (peça
43):
9.2. assinar prazo de 15 (quinze) dias para que o Banco do Brasil adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, no sentido de anular o Pregão Eletrônico 2017/04616 (7421) e os atos dele
decorrentes, informando a esta Corte, no mesmo prazo, as medidas adotadas;
9.3. determinar ao Banco do Brasil que, caso opte pela reedição do Pregão Eletrônico 2017/04616
(7421), encaminhe ao Tribunal cópia do respectivo edital, previamente à sua publicação, indicando
expressamente as modificações feitas nesse instrumento ou no respectivo termo de referência de forma a elidir
as irregularidades observadas, e, especialmente, que:
9.3.1. se abstenha de incluir exigências para habilitação técnica relativas ao credenciamento junto aos
fabricantes sem expressa justificativa no processo licitatório e sem prévio exame conclusivo e cabalmente
demonstrado do impacto dessa exigência na restrição da competitividade do certame;
9.3.2. faça juntar aos autos do procedimento licitatório sua estimativa de custos; e
9.3.3. realize estudos e institua requisitos de qualificação técnica suficientes para resguardar os
interesses da instituição sem que esses elementos venham causar restrição ao caráter competitivo do certame;

10. Inicialmente, verifica-se pelas evidências apresentadas que o BB anulou o PE 2017/04616
(peça 51, p. 3-4), atendendo à determinação 9.2 do Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário (peça 43).
11. A respeito da notícia da representante de que o Banco do Brasil teria firmado um contrato
emergencial, entende-se que a medida pode ter sido necessária dada a essencialidade dos serviços
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prestados para a operação do Banco e o tempo necessário para realização de um novo certame. A
representante não trouxe outros elementos que possam suscitar outras ilegalidades na contratação
emergencial. Por esse motivo, o contrato emergencial não será objeto de análise nessa instrução.
12. Verifica-se que o Banco do Brasil deu cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2.301/2018TCU-Plenário, ao comunicar tempestivamente ao TCU sua opção pela reedição da licitação
2017/04616, apresentando as modificações realizadas no novo Edital (peça 55, p. 1-6).
13. Passa-se a verificar a implementação de mudanças em atendimento ao Acórdão. Entende-se
oportuno avaliar os itens 9.3.1 e 9.3.3 em conjunto dada sua similaridade em objetivo e pelo fato de o
Banco do Brasil ter citado o mesmo documento como resposta para ambos (peça 55, p. 5), intitulado
“Estudo da exigência da certificação dos fabricantes”.
14. A respeito da exigência de credenciamento junto aos fabricantes, o Banco do Brasil informa
ter incluído de forma expressa justificativa para tal exigência no item 4.3 de sua minuta de TR, a qual
estaria respaldada pelo “Estudo da exigência da certificação dos fabricantes" (peça 55, p. 86-90).
4.3.1.4 Justificativa: A exigência das declarações dos itens 4.3.1.1, 4.3.1.2 4.31.3 deve-se à necessidade
de chamados técnicos de manutenção e suporte junto à contratada, que exigem suporte especializado dos
fabricantes/desenvolvedores. Além disso, pode ser necessário a geração de patches corretivos, pelo fabricante,
para estabilizar ou corrigir inoperâncias na solução instalada

15. Segundo o estudo apresentado pelo Banco, os serviços são de missão crítica e de alta
complexidade (peça 55, p. 86):
2. Trata-se de uma solução de infraestrutura tecnológica integrada, composta de sistema de telefonia
Audiocodes, sistema CTI (Computer Telephony Integrafion) e de Discagem Automática Genesys e Sistema de
gravação Verint, que suportam 6.122 PA (posições de atendimento), 9.122 canais de gravação e 15.300 canais
de URA (Unidade de Resposta Audível), atendendo aproximadamente 17 milhões de chamadas de clientes por
mês.
3. Todos estes equipamentos e aplicativos possuem integração entre si e com os sistemas corporativos do
Banco. A complexidade desta infraestrutura tecnológica pode ser demonstrada pelo tempo gasto no
desenvolvimento das integrações com os sistemas corporativos do Banco (cerca de 10.000 horas) e na
integração dos componentes das soluções de cada fabricante entre si, que durou cerca de 750 dias até
alcançarmos a estabilização do ambiente período no qual houve atuação conjunta das equipes técnicas do
Banco, do integrador e dos fabricantes.

16. Conforme consta da minuta do novo TR, item 3.2.3 (peça 55, p. 94-95), o Banco do Brasil
optou por dividir o novo certame em três lotes, exigindo do vencedor de cada lote o credenciamento
ao respectivo fabricante, em substituição à estratégia do Edital anterior, em que havia um único lote,
cujo vencedor precisava ser credenciado aos três fabricantes.
3.2.3 Descrição dos lotes:
3.2.3.1 Lote 1: Serviço de Manutenção e Suporte Técnico da Solução de CRBB - Componentes do
Genesys; (...)
3.2.3.2 Lote 2: Serviço de Manutenção e Suporte Técnico da Solução de CRBB - Componentes do Verint;
(...)
3.2.3.3 Lote 3: Serviço de Manutenção e Suporte Técnico da Solução de CRBB - Componentes do
Audiocodes.

17. O novo formato implica maior assunção de responsabilidades por parte do Banco do Brasil,
uma vez que terá papel mais ativo na gestão e na integração de três fornecedores possivelmente
distintos. A respeito do novo modelo, o Banco afirma (peça 55, p. 89):
18 A segregação em lotes por fabricante é uma ação que procura obter aumento de competitividade,
preservando um mínimo de segurança ao BANCO guando se exige o respaldo dos fabricantes às
CONTRATADAS. (grifos no original)

18. Questionados a respeito na reunião, técnicos do Banco do Brasil informaram que estão
considerando essa estratégia para que seja possível obter um equilíbrio adequado entre maior
competitividade, mas mantendo segurança em função do credenciamento. Entretanto, não cabe, no
contexto dessa instrução, ponderar sobre riscos ou benefícios da nova estratégia, decisão
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discricionária da área gestora, mas apenas sinalizar que a minuta enviada ao Tribunal traz uma
mudança de modelo.
19. A respeito da exigência de credenciamento no novo modelo, o Banco argumentou (peça 55,
p. 86):
5. Os três principais fabricantes da solução CRBB (Genesys, Verint e Audiocodes) são empresas globais
e, no Brasil, a comercialização de seus produtos e serviços é realizada por meio de canais de distribuição,
denominados representantes ou distribuidores. São estas empresas que estabelecem relações comerciais com os
fabricantes para suporte avançado, para correção de problemas e incompatibilidades, além de melhorias em
seus produtos.
6. Os próprios fabricantes declaram que a prestação de serviços de manutenção e suporte é realizada
por empresas autorizadas. A prestação dos serviços é subdivida em níveis de especialização. Os dois primeiros
níveis, chamados de básico ou intermediários (ou expressos em números de acordo com o fabricante, níveis
um e dois), são praticados através da rede de empresas autorizadas, por técnicos certificados pelo fabricante.
7 O nível avançado (níveis 3 ou 4), é um suporte especializado prestado por experts do próprio
fabricante, sempre que acionados por um dos níveis anteriores. É justamente nesse nível que o fabricante
garante o suporte na realização de configurações avançadas, na identificação/correção de falhas não
solucionadas pelos níveis anteriores, além do desenvolvimento de patches para melhoria e/ou correções de
seus produtos.
8 Em relação aos patches de melhoria e/ou correção, cabe ressaltar que esta atividade é exclusiva de
cada fabricante e implica na alteração dos códigos fonte de seus produtos comercializados.
9 Em diligências realizadas os fabricantes declaram que não se responsabilizam por quaisquer
atividades ou procedimentos realizados por parceiros não certificados. Também não realizam ou fornecem
qualquer tipo de software, atualizações de versões de release (versões) de software e/ou patches para
empresas as quais não são devidamente certificadas e registradas, não sendo possível ainda que empresas as
quais não possuem qualquer certificação técnica e comercial, consigam realizar abertura de chamados,
mesmo que esta tente realizar por meios de e-mails e ou outras alternativas de comunicação.
10. A ausência da comprovação do relacionamento direto entre a Contratada e o fabricante pode tornar
a CRBB obsoleta e em várias situações inoperante, expondo o Banco a incomensuráveis riscos econômicos,
operacionais e de imagem.
11 Diante disso, é imprescindível que a Contratada comprove o seu relacionamento técnico e comercial
com o fabricante de forma que este compactue com as atividades ou procedimentos realizados pelo parceiro
certificado, permitindo que este proceda abertura de chamados e prestando o suporte avançado e as
atualizações de software e/ou patches a serem aplicados no ambiente do Banco, quando necessário. (grifos no
original)

20. A respeito do impacto sobre o mercado, o Banco afirmou (peça 55, p. 89):
Nesse formato, a empresa a ser contratada, em seu respectivo lote, deverá apresentar declaração dos
fabricantes Genesys (Lote 1), Verint (Lote 2) e Audiocodes (Lote 3), autorizando-a a efetuar configurações,
atualizações (release, patch, versionamento e etc.), reposição de peças e suporte técnico especializado nas
soluções desses fabricantes durante a vigência do contrato.

21. Considerando esta divisão em lotes, cada fabricante apresenta uma lista razoável de
parceiros no Brasil, o que tende a aumentar a concorrência no processo de contratação, conforme a
quantidade de parceiros consultados nos sites dos fabricantes.
Tabela 2: Parceiros dos fabricantes
Fabricante
Quantidade de parceiros
Genesys
22
Verint
12
Audiocodes
12
Tabela dos Parceiros (peça 55, p. 90), com adaptações

22. Com efeito, embora não seja possível afirmar que o novo modelo assegurará maior
competitividade, uma vez que o alto investimento já realizado em integração e estabilização de
soluções descrito no parágrafo 15 pode favorecer a atual contratada, representando barreira de
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entrada a futuros competidores, verifica-se que, na minuta apresentada, o Banco do Brasil modificou
seu modelo de contratação. Na minuta apresentada, a restrição se reduz, uma vez que não se está
exigindo que uma mesma empresa seja credenciada junto a três fabricantes distintos. Outrossim, a
instituição financeira apresentou estudo com justificativas para a exigência realizada e demonstrou
que os três fabricantes possuem rede de parceiros com mais de doze integrantes cada um.
23. Por fim, há que se registrar que o disposto no item 9.3.3 do Acórdão 2.301/2018-TCUPlenário possui caráter geral, abrangente e orientador, podendo envolver quaisquer requisitos de
qualificação técnica que estejam dispostos naquela minuta de Edital, não se limitando àqueles
envolvendo o credenciamento, conforme respondeu o Banco do Brasil ao apontar para o mesmo
estudo feito em resposta ao item 9.3.1 (peça 55, p. 5).
24. Por isso, entende-se impertinente realizar, nesse momento, e considerando uma minuta de
Edital, avaliação minuciosa de todos os requisitos técnicos definidos para o certame, o que tornaria o
presente monitoramento uma atividade complexa e com natureza de consultoria interna. Portanto,
apesar do estabelecido no inciso I do art. 8º da Resolução–TCU 265/2014, propõe-se considerar o
item 9.3.3 como não monitorável, nos termos do art. 2º, §2º, da Portaria Segecex 27/2009.
25. Dessa forma, propõe-se considerar que, até o presente momento, e reputando como válida a
nova minuta de Edital, o Banco do Brasil cumpriu com o disposto no item 9.3.1 do Acórdão ora
monitorado.
26. Passa-se a verificar o cumprimento do item 9.3.2 do Acórdão ora monitorado (parágrafo 9).
Inicialmente, cumpre registrar que, embora o comando do Acórdão faça menção a estimativa de
custos, entende-se que o mesmo se refere à estimativa de preços, uma vez que tal assunto fora objeto
do Voto do Ministro-Relator José Múcio (peça 44, p. 3-4) em dois momentos, parágrafos 17 e 27. O
termo “custos” não integra o Voto do Exmo. Relator.
27. A esse respeito, verifica-se que, juntamente com as minutas do TR e Edital, o BB
encaminhou uma estimativa de preços realizada (peça 57, p. 60-63). Embora o estudo aponte a
consulta a outras fontes como contratos realizados por outros órgãos, painel de preços governamental
e bancos e sistemas de preços, não há informação acerca de resultados dessas consultas. Dessa
forma, a pesquisa concentrou-se em contratos anteriores firmados pelo próprio banco e na obtenção
de cotações no mercado.
28. Após as pesquisas de mercado, o cenário foi o seguinte (peça 57, p. 61-63):
28.1. Valor mensal obtido mediante a licitação eletrônica 701713 (Edital 2017/04616 anulado):
R$ 793.364,00 (mensal) e R$ 28.561.104,00 (projeção para 36 meses);
28.2. Valor mensal do contrato emergencial (Contrato 2018/7421-8019): R$ 782.000,00
(mensal) e R$ 28.152.000,00 (projeção para 36 meses, embora o contrato tenha vigência de 6 meses);
28.3. Valor da pesquisa de preços realizada no modelo com três fornecedores: R$ 1.052.427,10
(mensal) e R$ 37.887375,60 (projeção para 36 meses).
29. Como se observa, o valor estimado obtido na pesquisa de preços é bem superior ao valor
atualmente contratado via contrato emergencial. Isso pode decorrer de cotações superestimadas por
parte das empresas consultadas e/ou de impacto sobre os preços decorrentes do novo modelo com três
empresas.
30. Também é possível observar nas cotações obtidas que a atual prestadora de serviço ofereceu
os menores valores para os lotes 1 e 2 e valor apenas 1% acima do menor valor cotado no caso do
lote 3, o que indica que a própria cotação foi bastante influenciada pelo preço por ela praticado.
Apesar disso, constata-se que o Banco do Brasil optou por adotar o valor do contrato emergencial
como parâmetro de estimativa de preços para esses serviços:
Para os serviços elencados no Termo de Referência e submetidos ao mercado para precificação, assim
como os valores praticados no instrumento 2018/7421-8019 o qual contempla o mesmo objeto do "TR", obtémse o menor preço advindo deste último, no valor de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais) ao mês
ou, R$ 28.152.000,00 (vinte e oito milhões e cento e cinquenta e dois mil reais) para o período de 36 (trinta e
seis) meses.
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31. Por fim, observa-se que o Banco do Brasil procurou dar cumprimento ao disposto no item
9.3.2, porém o resultado é discutível, haja vista que os preços da atual contratada predominam sobre
as avaliações, pois ela participa com as menores cotações obtidas na pesquisa feita com o mercado
para os lotes 1 e 2, e termina por ter o preço de seu contrato emergencial adotado como referência.
Relembre-se que o valor ofertado pela autora da representação que resultou no Acórdão ora
monitorado, a TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda., foi de R$ 18 milhões para 36 meses
(peça 40, p. 1), ou seja, cerca de R$ 10 milhões a menos que o valor praticado no emergencial.
32. Portanto, somente a realização de uma nova licitação poderá indicar se há interesse efetivo
do mercado sobre o objeto a ser licitado, dadas as condições e contextos existentes naquela instituição
pública e a necessidade de credenciamento externada pelo Banco.
33. Feitas essas ressalvas, considera-se cumprido o item 9.3.2.
Da realização de um novo certame
34. Tendo em vista a inércia do Banco do Brasil em realizar o novo certame, segundo contatos
da estatal com auditores desta Unidade Técnica, aguardando um novo posicionamento do Tribunal, é
necessário esclarecer que não cabe ao TCU o papel de examinar previamente o planejamento de atos
e editais licitatórios, atuando com função consultiva em casos concretos. Logo, o cumprimento da
determinação 9.3 se encerra na comunicação ao Tribunal da intenção de realizar nova licitação,
informando as mudanças que adotou em face do Acórdão, e não em uma eventual “aprovação” do
novo edital pelo TCU. A esse respeito, cite-se a jurisprudência do Tribunal:
De regra, o TCU não é órgão consultivo da Administração Pública, responsável pelo controle prévio dos
atos de gestão. Cabe ao gestor, com base em pareceres de órgãos competentes, efetuar o juízo acerca da
solução que melhor atenda ao interesse público, para então decidir sobre sua forma de ação.
(Acórdão 1.901/2009-Plenário, Rel. Augusto Sherman)
Não pode o TCU substituir a Administração na atividade de promover a gestão pública, de modo a dizer
previamente qual é a melhor alternativa que o gestor público deve adotar. O Tribunal não é órgão consultivo
da Administração Pública, cabendo ao gestor efetuar o juízo acerca da solução que melhor atenda ao interesse
público, para, então, decidir sobre sua forma de ação. (Acórdão 222/2018-Plenário, Rel. Augusto Sherman)

35. Nada obstante, as unidades técnicas do Tribunal realizam o acompanhamento de atos
administrativos e procedimentos licitatórios com o fito de efetuar o controle concomitante da despesa
pública. Assim, de posse de informações e com o acompanhamento das licitações, as unidades
técnicas podem requisitar informações, mediante delegação de competência dos respectivos relatores,
ou, quando necessário, representar ao Tribunal nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento
Interno do TCU.
CONCLUSÃO
36. Em resumo, a situação verificada na presente instrução é a seguinte:
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário
Deliberação

9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

Quantidade
Percentual

Cumprida
ou Em
Implementada
cumprimento ou
Em
implementação
Cumprida
Cumprida
Cumprida
Cumprida

4
80%

0

Parcialmente
Não cumprida Não aplicável
cumprida ou ou
Não
Parcialmente
implementada
implementada

0

0

Não aplicável
/não
monitorável
1
20%
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Quadro 1 – Grau de atendimento das deliberações do Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário – Banco do Brasil

37. Verificou-se que o Banco do Brasil deu cumprimento ao determinado nos itens 9.2 e 9.3 do
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário, tendo também dado início à reedição do procedimento licitatório
realizando mudanças no planejamento da nova contratação, de forma a atender o disposto nos itens
9.3.1 e 9.3.2. Ainda a respeito, entende-se que o item 9.3.3 possui caráter geral e orientador, de forma
que são se mostra razoável realizar, no presente momento, avaliação minuciosa sobre a minuta de
Edital para avaliar a presença de outros eventuais requisitos de qualificação que possam causar
restrição ao certame ou que não resguardem os interesses da instituição.
38. Com efeito, propõe-se considerar cumpridos os itens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão
2.301/2018-TCU-Plenário, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento de eventual licitação
que venha a ser realizada em substituição à licitação eletrônica 2017/04616. Propõe-se também
considerar como não monitorável o item 9.3.3.
39. Como benefício efetivo do Acórdão anterior, aponta-se a anulação de ato administrativo que
contemplava irregularidades.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
40. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo, em acordo com o
art. 243 do Regimento Interno do TCU c/c art. 8º da Resolução-TCU 265/2014 c/c o art. 4º, inciso I,
da Portaria-Segecex 27/2009:
40.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário;
40.2. considerar não monitorável a determinação constante do item 9.3.3 do Acórdão
2.301/2018-TCU-Plenário;
40.3. dar ciência do acórdão que vier a ser proferido ao Banco do Brasil e à empresa
representante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada
podem ser acessados por meio do endereço eletrônico http://www.tcu.gov.br/acordaos;
40.4. encaminhar cópia desta instrução técnica ao Banco do Brasil; e
40.5. nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,
arquivar o presente processo.”
É o Relatório.

VOTO
Inicialmente, registro que atuo nos presentes autos por força do art. 152 do Regimento Interno do
TCU (RI/TCU).
2. Trata-se de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 2.301/2018-TCUPlenário, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, no âmbito da representação da empresa TLD
Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda., em face de inabilitação no Pregão Eletrônico
2017/04616 (7421) do Banco do Brasil - CESUP/SP, destinado à contratação de serviços de
manutenção da Central de Atendimento do Banco do Brasil (CABB).
3. Nessa decisão, o Plenário do TCU determinou ao Banco do Brasil (BB) a adoção de
providências para anular o Pregão Eletrônico (PE) 2017/04616 e atos dele decorrentes e,
posteriormente, informar a esta Corte as medidas adotadas.
4. Naquela oportunidade, o Tribunal determinou, ainda, ao Banco do Brasil que, caso optasse
pela reedição do PE 2017/04616, encaminhasse ao Tribunal a cópia do respectivo edital, previamente à
sua publicação, indicando expressamente as modificações feitas nesse instrumento ou no respectivo
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termo de referência (TR) de forma a sanar as irregularidades apontadas nestes autos, de acordo com os
itens do no Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário a seguir transcritos:
“9.3. determinar ao Banco do Brasil que, caso opte pela reedição do Pregão Eletrônico
2017/04616 (7421), encaminhe ao Tribunal cópia do respectivo edital, previamente à sua publicação,
indicando expressamente as modificações feitas nesse instrumento ou no respectivo termo de
referência de forma a elidir as irregularidades observadas, e, especialmente, que:
9.3.1. se abstenha de incluir exigências para habilitação técnica relativas ao credenciamento
junto aos fabricantes sem expressa justificativa no processo licitatório e sem prévio exame conclusivo
e cabalmente demonstrado do impacto dessa exigência na restrição da competitividade do certame;
9.3.2. faça juntar aos autos do procedimento licitatório sua estimativa de custos; e
9.3.3. realize estudos e institua requisitos de qualificação técnica suficientes para resguardar os
interesses da instituição sem que esses elementos venham causar restrição ao caráter competitivo do
certame;”
5. Em novembro de 2018, o Banco do Brasil comunicou ao TCU que a licitação eletrônica em
apreço fora anulada em 15/10/2018, com publicação do ato no dia seguinte.
6. Após tratativas com o BB, restou comprovada a ausência de licitação emergencial com os
mesmos vícios verificados no Pregão Eletrônico (PE) 2017/04616, a qual fora noticiada pela
representante. De fato, o Banco do Brasil optara pela reedição do edital.
7. Examinados os documentos remetidos, entendo que o Banco do Brasil cumpriu as
determinações dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário, em vista da anulação do
certame anterior e do início da adoção das providências para novo processo licitatório. Tais medidas
retratam mudanças no planejamento da nova contratação, as quais visam o atendimento do disposto
nos itens 9.3.1 e 9.3.2.
8. Entretanto, não cabe o monitoramento do item 9.3.3, o qual se reveste de característica
balizadora. Neste momento, um exame aprofundado da minuta de edital para avaliar sua aderência ao
cabedal normativo e à jurisprudência desta Corte de Contas constituiria um serviço de consultoria, o
que refoge à atuação do TCU. A avaliação do edital dar-se-á na oportunidade em que estiver definida a
data de lançamento de eventual licitação que venha substituir o Pregão Eletrônico 2017/04616.
11. Assim, podem ser considerados cumpridos os itens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão
2.301/2018-TCU-Plenário. De outro lado, deve ser o item 9.3.3 considerado não passível de
monitoramento.
Em face do exposto, acolho as análises e conclusões da Sefti, com os ajustes de forma que
entendo pertinentes, e Voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto ao escrutínio do Pleno.

ACÓRDÃO Nº 2288/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 005.760/2018-6
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Monitoramento (Representação)
3. Interessado: TCu
3.1. Representante: TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda. (CNPJ 80.043.904/000133
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4. Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil (BB)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Sefti
8. Representação legal: Antônio Carlos Rosa, OAB/MT 4.990-B e outros (peças 58-59)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações exaradas no
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, no âmbito da
representação da empresa TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda., em face de sua
inabilitação no Pregão Eletrônico 2017/04616 (7421) do Banco do Brasil - CESUP/SP, destinado à
contratação de serviços de manutenção da Central de Atendimento do Banco do Brasil (CABB),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário;
9.2. considerar não passível de monitoramento a determinação constante do item 9.3.3 do
Acórdão 2.301/2018-TCU-Plenário;
9.3. dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil e à empresa representante, destacando que o
relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do
endereço eletrônico http://www.tcu.gov.br/acordaos;
9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2288-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE ___ – Plenário
TC 007.971/2015-0 [Apenso: TC 015.692/2018-3]
Natureza(s): Representação.
Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
Representante: Deputado Federal Luiz Carlos Hauly (CPF 086.826.079-72).
Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29).
Representação legal: José Renato Pinto da Fonseca e outros, representando Agência Nacional
de Energia Elétrica.
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PROJETO DE COOPERAÇÃO ENERGÉTICA BRASIL E
BOLÍVIA. USINA TÉRMICA DO RIO MADEIRA. ENCERRAMENTO SUPERVENIENTE DO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A ELETRONORTE E O MME, SEM
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TER OCORRIDO QUALQUER DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO
PROJETO. PERDA DE OBJETO. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Adoto como parte do presente relatório, nos termos do inciso I do §3º do art. 1º da Lei
8.443/1992, a instrução de peça eletrônica 46, lavrada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Elétrica – SeinfraElétrica, a qual foi endossada pelo corpo dirigente daquela Unidade
Técnica (peças 47 e 48), verbis:
“INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de representação acerca de possíveis indícios de lesão ao erário cometida pela
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte, decorrente da doação de usina térmica Rio
Madeira para o Governo da Bolívia.
EXAME DE ADMINISSIBILIDADE
2. Inicialmente, deve-se registrar que a representação preenche os requisitos de admissibilidade
constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103 da Resolução TCU 259/2014, haja
vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar
redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante,
existir interesse público para o trato da suposta irregularidade/ilegalidade, bem como encontrar-se
acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade.
3. Além disso, deputados federais possuem legitimidade para representar ao Tribunal, consoante
disposto no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU).
4. Dessa forma, a representação poderá ser apurada, para fins de comprovar a sua
procedência, nos termos do art. 234, § 2º, segunda parte, do Regimento Interno do TCU, aplicável às
representações de acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU, e do art. 106 da
Resolução TCU 259/2014.
HISTÓRICO
5. Por meio do OF.GAB. Nº 023/2014 (peça 1), de 7/4/2015, o Deputado Federal Luiz Carlos
Hauly representou junto ao TCU acerca de indícios de grave lesão ao erário cometida pela Eletronorte,
com a doação da usina térmica Rio Madeira para o Governo da Bolívia, em pleno momento no qual
vivemos uma grave crise energética. Afirma, embora a usina estivesse desligada, mas em condições de
operar – conforme fiscalização da Aneel –, que devido ao alto custo de operação dificilmente seria
despachada e que precisaria passar por uma recauchutagem para entrar novamente em operação, a
UTE é capaz de fornecer energia para 700 mil habitantes até 2018 – prazo final da concessão (peça 1,
p. 1).
6. Alega o representante que, além da doação, o governo brasileiro vai gastar R$ 60 milhões
para reformar e depois doar uma usina térmica para a Bolívia, sendo que o Ministério de Minas e
Energia – MME está nas tratativas finais para viabilizar a negociação, já tendo inclusive feito a
transferência do dinheiro (peça 1, p. 2).
7. Nesse sentido declara que a adoção de medidas urgentes por parte desse Tribunal é
indispensável para se evitar a alegada lesão ao erário (peça 1, p. 3).
8. Embora a representação não tenha trazido em seu bojo documentos e evidências fáticas de
lesão ao erário decorrente da doação da usina em comento, entendeu-se necessário aprofundar o exame
da matéria dada a relevância do tema. Assim, foram encaminhados ofícios às Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A – Eletronorte (Ofício 276/2015-TCU/SeinfraElétrica; peça 7), ao Ministério de
Minas e Energia – MME (Ofício 277/2015-TCU/SeinfraElétrica; peça 6), às Agência Nacional de
Energia Elétrica – Aneel (Ofício 278/2015-TCU/SeinfraElétrica; peça 5), às Centrais Elétricas
Brasileira S/A – Eletrobras (Ofício 279/2015-TCU/SeinfraElétrica; peça 13) e à Casa Civil da
Presidência da República (Ofício 280/2015-TCU/SeinfraElétrica; peça 4) solicitando informações e os
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documentos para exame aprofundado da matéria, conforme relacionado na instrução preliminar
lançada à peça 2.
9. Em resposta às diligências retromencionadas foram recebidos os documentos, informações e
esclarecimentos conforme segue: MME (peça 18), Casa Civil (peça 19), Eletronorte (peças 20 e 21),
Aneel (peças 22 e 27) e Eletrobras (peça 29). Por ter sido adotada a técnica da circularização das
informações, pela qual se busca obter confirmações em fontes diversas, boa parte dos documentos foi
apresentada por mais de uma unidade jurisdicionada.
10. De forma a melhor avaliar a situação do projeto, ofícios de diligências complementares
foram encaminhados à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte (Ofício 367/2016TCU/SeinfraElétrica), ao Ministério de Minas e Energia – MME (Ofício 368/2016TCU/SeinfraElétrica), ambos de 31/10/2016, bem como foi consultada a situação de momento de ação
judicial envolvendo a matéria.
11. As respostas foram dadas por meio do ofício CE-CAA-006/2016 - Eletronorte (peça 37) e
dos ofícios 304/2016-SE-MME e 314/2016-SE-MME (peça 36 e peça 38).
12. Assim, passa-se à análise dos documentos apresentados.
EXAME TÉCNICO
13. A partir das respostas trazidas aos autos em meados de 2015, observou-se que a Eletronorte e
o MME foram os principais condutores da gestão e execução do Projeto de Cooperação Energética
Brasil e Bolívia.
14. A Casa Civil da Presidência da República não demonstrou ter registros de sua participação
na negociação, visto que, em resposta ao Ofício 280/2015-TCU/SeinfraElétrica, informou ter feito
consulta ao MME, por meio do Ofício 462/SE-C.Civil/PR, cuja resposta foi repassada ao TCU na sua
integralidade. A resposta do MME foi feita pelo Ofício 129/2015-SE-MME, de 25 de junho de 2015,
conforme disposto na página 8 da peça 19.
15. A Aneel, por sua vez, quando questionada sobre as condições de operação dos equipamentos
pertencentes à UTE Rio Madeira, bem como sobre o monitoramento da concessão de serviço público
da usina em questão, acabou por fazer consulta à Eletronorte, não comprovando que tal
acompanhamento tenha sido realizado pela agência. A UTE Rio Madeira é acompanhada pela Aneel,
pelo processo 27100.000704/1988-25, disposto em três volumes, que registra fatos de toda a vida da
usina, especialmente os relacionados à transferência de equipamentos para outras usinas do Sistema
Isolado, bem como os relativos à desativação da UTE e a desvinculação dos bens da Concessão.
16. Por fim, a Eletrobras encaminhou, além dos documentos contratuais firmados pela
Eletronorte, os documentos internos que subsidiaram a anuência da Diretoria. Ressalta-se que houve
pequeno atraso na remessa dos documentos motivado por perturbações na rotina de trabalhos em
decorrência de greve dos funcionários, conforme esclarecimento feito por agente do Controle Interno
da Companhia via contato telefônico. Por sua vez, o atraso não trouxe danos ao andamento dos
trabalhos, dado o número de atividades em curso naquele período na Unidade Técnica.
17. Naquela oportunidade (novembro 2016), a partir das respostas trazidas aos autos, verificouse que o processo de transferência das unidades geradoras da UTE Rio Madeira para a Bolívia, em
atendimento ao Projeto de Cooperação Técnica em Matéria Energética Brasil-Bolívia estava suspenso
desde maio/2015 em virtude da Ação popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, em trâmite na 5ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida contra a União, Ministério de Minas e Energia,
Ministério do Planejamento e Eletronorte. Em vista disso, todos os trabalhos em andamento naquela
data foram paralisados e, em virtude de liminar que determinou o bloqueio da Ordem Bancária
2013OB800202, de 21/10/2013 (peça 18, p. 126), no valor de R$ 60 milhões, em favor da Eletronorte,
e não houve desembolso financeiro na execução do projeto. Os recursos foram depositados em conta
poupança em nome da Centrais Elétricas do Norte do Brasil e o montante, em 23/10/2016, era de R$
70.365.134,90 (peça 37, p.5). Desta feita, a Unidade Técnica entendeu por bem acompanhar o
desenrolar dos fatos.
Da Usina Térmica Rio Madeira
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18. A UTE Rio Madeira, instalada em Porto Velho-RO, foi autorizada a operar em 8/9/1988,
pela Portaria 1.130 do MME (peça 22, item não digitalizável, “Vol 1 _ processo Eletronorte.pdf” p.
17), inicialmente com três unidades geradoras a gás (UG1, UG2 e UG3) totalizando 64,35 MW
(3x21,45 MW fabricadas em 1986). Após algumas ampliações e desativações autorizadas por meio da
Resolução 244/Aneel, de 10/08/1998 (peça 22, item não digitalizável, “Vol 1 _ processo
Eletronorte.pdf” p. 75), a usina passou a operar com mais um turbogerador a gás de 55 MW (fabricada
em 1997). Mediante Despacho Aneel 722, de 13/11/2002 (peça 22, item não digitalizável, “Vol 1 _
processo Eletronorte.pdf” p. 137) foi regularizada a alteração da capacidade instalada da central
geradora, resultando em uma potência total final de 119,35 MW (89 MW efetivos). A usina foi
projetada para operar em ciclo a gás, utilizando como combustível óleo diesel, na primeira fase e, no
futuro, gás natural.
Do arcabouço legal para celebração do Acordo Básico de Cooperação Técnica Brasil e Bolívia
19. O Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia foi celebrado em Fortaleza, em
17/12/1996, e foi promulgado pelo Decreto 4.445, de 28/11/2002 (peça 18, p. 55). Por esse acordo, os
governos de Brasil e Bolívia se comprometeram a elaborar e executar, de comum acordo, programas e
projetos de cooperação técnica, científica e tecnológica, mediante ajustes complementares relativos a
cada projeto.
20. Com o objetivo de alcançar um maior aproveitamento dos recursos energéticos, foi assinado,
em 17/12/2007, na cidade de La Paz, o Memorando de Entendimento em Matéria Energética (ME),
entre o Ministério de Minas e Energia da República Federativa do Brasil e o Ministério de
Hidrocarbonetos e Energia da República da Bolívia (peça 18, p. 46). O ME teve como objeto o
estabelecimento do marco geral de compromissos estratégicos para a integração e complementação
energética das partes.
21. Em 5/6/2013, a Presidenta da República adotou a Medida Provisória 618 (peça 20, p. 38),
que versou, dentre outros, sobre o regramento especial para promover ações de cooperação energética
com países da América Latina. O art. 8º da MP assim dispõe:
Art. 8º Com vistas a promover a cooperação energética com países da América Latina e a
aproveitar racionalmente os equipamentos de geração de energia elétrica, órgãos e entidades federais
poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, o uso de bens caracterizados pela ANEEL como
inservíveis à concessão de serviço público.
§ 1º As ações de cooperação previstas no caput dependerão de aprovação prévia do Ministro de
Estado de Minas e Energia.
§ 2º Para a execução do previsto no caput, é dispensada a licitação para a União para contratar e
celebrar acordos com empresas estatais federais para prestar ou supervisionar serviços de logística e de
recuperação, reforma e manutenção de equipamentos de geração de energia elétrica.
22. A Medida Provisória foi convertida na Lei 12.872, de 24/10/2013, mantendo a integridade
das disposições no artigo de igual número: Art. 8º (peça 18, p. 37).
23. Amparado pela MP 618, o MME editou a Portaria 308, de 12/09/2013 (peça 18, p. 45),
dispondo sobre a promoção de Ação de Cooperação Energética com a Bolívia, mediante a cessão em
comodato (empréstimo gratuito de coisa não fungível), pela Eletronorte, de bens caracterizados pela
Aneel como inservíveis à concessão de serviço público. A Portaria dispôs, também, sobre a celebração
de Acordo de Cooperação entre o MME e a Eletronorte para a promoção da Ação de Cooperação entre
o Brasil e o Estado Plurinacional da Bolívia.
24. Por último, a Presidenta da República adotou a Medida Provisória 625 (peça 18, p. 97), de
2/9/2013, que abriu crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, no valor de R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), para atender à programação: Coordenação das Ações de
Integração Elétrica com os Países Vizinhos – Nacional.
25. A MP 625 foi proposta pela então Ministra Miriam Aparecida Belchior, em 26/8/2013, por
meio da EM 00145/2013 MP (peça 18, p. 98), de forma a disponibilizar os recursos necessários para a
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prestação dos serviços de logística e recuperação dos equipamentos de geração de forma a permitir a
implantação dessas unidades na Bolívia, com vistas a efetivar a integração elétrica sub-regional. Os
aspectos de relevância e urgência apresentados basearam-se na necessidade de celeridade na operação,
uma vez que a demora na recuperação dos ativos de geração de energia elétrica pode ocasionar uma
importante redução no seu fator de capacidade, bem como de sua vida útil.
26. Neste passo, em 7/10/2013, em plena vigência da MP 625, o crédito orçamentário foi
descentralizado para a Unidade Gestora UG 320013 – Secretaria de Energia Elétrica – SEE, na fonte
388, natureza de despesa 339039, no Programa de Trabalho 25.752.2033.20L6.0101 – Coordenação
das Ações de Integração Elétrica com os Países Vizinhos – Crédito Extraordinário, por meio da Nota
de Movimentação de Crédito: 2013NC000140 (peça 18, p. 102). E, finalmente, foi efetuado o
pagamento, à Eletronorte, por meio da Nota de Empenho 2013NE000024 (peça 18, p. 126), em
21/10/2013. Isso porque a medida provisória dá imediata abertura do crédito extraordinário.
27. A MP 625 não foi convertida em Lei e teve seu prazo de vigência encerrado no dia
10/2/2014, por meio do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 3, de 2014,
não obstante já tivesse produzido seus efeitos.
28. Observa-se nesse contexto que não cabe falar de procedimento ilegal no Acordo de
Cooperação com a Bolívia. Elaborar e executar, de comum acordo, programas e projetos de
cooperação técnica, científica e tecnológica faz parte de compromisso internacional vigente entre
Brasil e Bolívia desde de 1996.
29. Por sua vez, a Medida Provisória 618/2013, convertida na Lei 12.872, de 24/10/2013, traça
as diretrizes para a cooperação energética com países da América Latina prevendo que órgãos e
entidades federais poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, o uso de bens caracterizados pela Aneel
como inservíveis à concessão de serviço público mediante aprovação prévia do Ministro de Estado de
Minas e Energia. A MP estipulou forma especial para a relação entre a União e suas empresas. Tal
medida deu base legal ao MME para editar a Portaria MME 308/2013 que aprovou a realização das
ações de cooperação energética com o Estado Plurinacional da Bolívia.
30. Igual condição incide sobre a descentralização de Crédito Extraordinário no valor de R$ 60
milhões em favor da SEE/MME. A Constituição Federal, em seu art. 62 determina as regras para o uso
da Medida Provisória, trazendo em seu parágrafo 11 a garantia de validade dos atos praticados na sua
vigência, in verbis: “§ 11 Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após
a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de
atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.
31. Dessa forma, os elementos necessários para a realização tanto do acordo de cooperação
quanto da descentralização de crédito foram viabilizados, não cabendo ao TCU examinar a urgência e
a relevância das despesas. Não procede, outrossim, a proposição de encaminhamento específico
relacionado à legalidade dos procedimentos adotados.
Dos fatos relacionados à concessão da UTE Rio Madeira – (ANEEL/ONS)
32. A UTE Rio Madeira, localizada no Município de Porto Velho – Rondônia fez parte do
sistema isolado Acre-Rondônia, de característica hidrotérmica, desde o início de 1989.
33. Em 9/7/2008, por meio da Carta 1.00.390.08 (peça 20, p. 139), a Eletronorte solicitou à
Aneel a desativação da UTE Rio Madeira, sob o argumento de que a usina não era despachada em
virtude da existência de contrato de compra de energia mantido pela companhia que, somado à geração
da UHE Samuel, eram suficientes para atender a demanda do mercado. Além disso, estava prevista a
entrada em operação da interligação do sistema isolado ao SIN em dezembro de 2008, bem como, em
futuro próximo, da UHE Santo Antônio, igualmente localizada no estado de Rondônia.
34. Houve várias tratativas entre a Eletronorte e a Aneel referentes à UTE Rio Madeira: PRI 080,
de 26/8/2009 (peça 20, p. 142), PRI 062, de 7/4/2010 (peça 22, item não digitalizável, “Vol 2 _
processo Eletronorte.pdf” p. 25), além das PRIs 134, de 10/8/2010, 138, de 12/8/2010 e 140, de
17/8/2010 (peça 22, item não digitalizável, “Vol 2 _ processo Eletronorte.pdf” p. 75).
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35. Dos documentos circulados entre Eletronorte, Aneel e ONS relativos às condições de
operação e suprimento do Sistema Isolado, ficou evidente que a operação da UTE Rio Madeira era
inviável, pelos altos custos da operação e manutenção, e que, por conta disso, a usina vinha sendo
mantida sem utilização, com baixíssima possibilidade de ser despachada.
36. Decorrido mais de um ano de negociações, o ONS, por meio da Carta ONS-427/100/2012, de
19/4/2012, dirigida à Aneel (peça 22, item não digitalizável, “Vol 2 _ processo Eletronorte.pdf” p.
144), considerando a entrada em operação comercial das primeiras unidades da UHE Santo Antônio e
do reforço no Sistema de Transmissão, concordou com a desativação da UTE Rio Madeira e de outras
duas usinas em iguais condições – UTE Rio Branco I e Rio Branco II (AC).
37. Em 20 de dezembro de 2012, por meio da carta PAR 129 (peça 22, item não digitalizável,
“Vol 2 _ processo Eletronorte.pdf” p. 158), a Eletronorte encaminhou a carta CE PR-1.00.453.12 (peça
22, item não digitalizável, “Vol 2 _ processo Eletronorte.pdf” p. 159), comunicando à Aneel que
estava realizando tratativas junto ao MME para a realização de um projeto de cooperação técnica a ser
celebrado entre a Eletronorte e a estatal boliviana Empresa Nacional de Eletricidad – ENDE, bem
como solicitou anuência prévia sobre a desvinculação dos bens da UTE Rio Madeira. Adicionalmente,
a Eletronorte solicitou a indenização das parcelas dos investimentos não amortizados ou depreciados
da usina. Por meio do Ofício 397/2013-SCG/Aneel, de 1/2/2013, (peça 22, item não digitalizável, “Vol
2 _ processo Eletronorte.pdf” p. 167), a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração
(SCG) da Agência respondeu que, como a outorga da UTE Rio Madeira venceria apenas em 2018, de
acordo com o art. 36 da Lei 8.987/95, a indenização com consequente reversão dos bens afetados ao
serviço só ocorreria no término do contrato, não cabendo qualquer discussão sobre indenização antes
disso.
38. Por fim, a SCG/Aneel, em 18/12/2013, por meio da Nota Técnica 442 (peça 22, item não
digitalizável, “Vol 2 _ processo Eletronorte.pdf” p. 236), analisou o pleito da Eletronorte e opinou
favoravelmente à aprovação do pedido de declaração como inservíveis dos bens da UTE Rio Madeira,
para fins de desvinculação do acervo patrimonial de bens móveis e imóveis, em conformidade com a
Resolução Aneel 20, de 1999.
39. Cabe lembrar que a Portaria MME-308 (peça 22, item não digitalizável, “Vol 2 _ processo
Eletronorte.pdf” p. 235), atribuiu à Aneel a prerrogativa de avaliar se os bens destinados à cooperação
com a Bolívia seriam inservíveis à concessão de serviço público. Além disso, após a edição da Lei
12.872, de 2013, foram estabelecidas regras específicas para promover a Cooperação Energética com
Países da América Latina, e aproveitar racionalmente os equipamentos de geração de energia
caracterizados, pela Aneel, como inservíveis à concessão do serviço público.
40. A apreciação pela Diretoria da Aneel se deu em Reunião Pública Ordinária do dia 28/1/2014,
(peça 20, p. 163-168) por unanimidade, e foi embasada pela Nota Técnica 442/2013/Aneel (peça 20, p.
153), de 18/12/2013. A agência, por meio do Despacho 223 (peça 20, p. 169), de 28/1/2014, declarou
como inservíveis os bens da UTE Rio Madeira para a finalidade prevista na Portaria MME 308,
12/9/2013. A decisão da Aneel foi comunicada ao MME, em 26/2/2014, por meio do Ofício 491/2014SCG/Aneel (peça 22, item não digitalizável, “Vol 2 _ processo Eletronorte.pdf” p. 261).
41. Destarte, a decisão da Aneel contemplou os elementos necessários para atendimento dos
requisitos da Medida provisória 618, ou seja, os bens da UTE Rio Madeira foram declarados pela
Aneel como inservíveis à concessão do serviço público, deixando de estar atrelados ao prazo final do
contrato de concessão original (2018).
42. Importa destacar que os elementos trazidos aos autos pela Eletronorte e pela Aneel não
deixam dúvida quanto às reais condições de operação da UTE Rio Madeira, com destaque para o
elevado custo de operação (alto custo do combustível óleo diesel) e, por conseguinte, para o longo
período no qual a usina encontrava-se subutilizada, acarretando em prejuízos aos cofres públicos com
a manutenção dos equipamentos, prejuízos que seriam bem maiores caso fosse mantida a situação até
2018.
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43. Embora capaz de gerar perto de 90 MW, segundo dados da Eletronorte, desde 2009, com a
interligação do Sistema Acre/Rondônia, a usina não vinha sendo despachada pelo Operador Nacional.
Verificou-se a existência de uma unidade de geração sem condições de entrar operação demandando
uma completa retificação. Relatório de Avaliação Técnica (Modalidade para operar e manter),
realizado em maio de 2010, aponta que seria necessário gastar cerca de R$ 14.700.000,00 para que a
UTE pudesse operar dentro do SIN (peça 22, item não digitalizável, “Vol 2 _ processo
Eletronorte.pdf”, p. 87).
44. Diante do exposto, não procede a proposição de encaminhamento específico relacionado à
avaliação dos equipamentos como inservíveis à concessão de serviço público.
Dos fatos relacionados à cessão da UTE Rio Madeira ao Governo Boliviano (MME e ENDE)
45. Segundo informações da Eletronorte (peça 20, p.43), as tratativas envolvendo a transferência
de unidades geradoras para o governo da Bolívia tiveram início ao final de 2011, após solicitação do
MME.
46. Tal solicitação teve como base o compromisso assumido pela Presidente do Brasil, durante a
realização da Reunião de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Estados Latinoamericanos e do Caribe (CELAC), realizada nos dias 2 e 3/12/2011, em Caracas, na qual, segundo
documento encaminhado pela ENDE à Eletronorte, ficou acordado que o Governo da Bolívia enviaria
uma missão ao Brasil para tratar do tema (peça 18, p. 121).
47. Naquela oportunidade, a Eletronorte teria passado ao MME uma primeira versão sobre as
usinas disponíveis para atendimento ao pleito de cooperação e que foi então apresentada a uma
Comitiva de Técnicos Bolivianos, em 8/12/2011 (Nota Técnica OEG 00.13/2011, de 12/12/2011 –
peça 20, p. 111). Conforme disposto na Nota Técnica 1/2013-AEGE/SE-MME, de 22/1/2013, que
atesta a viabilidade técnico-econômica da disponibilização da UTE Rio Madeira (peça 18, p. 24), em
14/12/2011 foi realizada reunião entre o MME, Ministério das Relações Exteriores – MRE, Embaixada
da Bolívia, Missão de técnicos Bolivianos e a Eletronorte, na qual foi apresentada a solução citada
tendo vista a declaração dos técnicos da Bolívia da intenção de contar com unidades que pudessem
operar a gás natural.
48. Como consequência dessa apresentação, foi realizada visita de técnicos da Bolívia à UTE
Rio Madeira, entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2012. Adicionalmente foi realizada reunião entre a
Secretaria Executiva do MME e a Presidência da Eletronorte, após a qual foi elaborada Nota Técnica,
de 13/2/2012, abordando aspectos regulatórios, jurídicos, custos e prazos para transferência da UTE
Rio Madeira para a Bolívia (Nota Técnica OEG 002/2012, de 8/2/2012 – peça 20, p. 124), bem como
correspondência da Eletronorte para o MME alertando sobre pontos relacionados na Nota Técnica e
buscando orientação sobre os procedimentos que deveriam ser tomados (CE-PR-1.00.060.12, de
13/2/2012, Eletronorte para MME; peça 20, p. 97).
49. As Notas Técnicas registram dois pontos importantes: (i) para a geração de energia elétrica
na Bolívia as unidades geradoras devem ter possibilidade de operar com gás natural (o que excluiu as
UTEs Rio Branco I e II, custo inviável comparado com equipamento novo); (ii) não teriam interesse
em assumir os custos de revitalização e transferências das máquinas.
50. Observa-se que, conforme registrado na Carta CTA-PR-323/2015 – Eletrobrás, de
23/07/2015 (peça 29, p. 1), a UTE Rio Madeira é a única constituída de unidades geradoras térmicas
passíveis de serem convertidas em gás natural e, desde sua concepção, a UTE Rio Madeira teve
previsão para operar, no futuro, tendo gás natural como combustível.
51. Decorridos dez meses, a ENDE Corporacion – Empresa Nacional de Electricidad da Bolívia
– por meio do documento ENDE-GCO-12/1-12 (peça 20, p. 134), de 10/12/2012, encaminhado
diretamente ao Presidente da Eletronorte, solicita a cessão dos seguintes equipamentos: (i) em primeira
etapa com disponibilidade imediata (um ano): UTE Rio Madeira; (ii) em segunda etapa conforme
disponibilidade determinada pela Eletronorte (três anos): UTE Rio Branco I, UTE Rio Branco II, UTE
Rio Acre, UTE Floresta e UTE Santana.
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52. Após essa solicitação oficial, a Eletronorte intensificou as tratativas junto à Aneel, na busca
pela desvinculação dos bens da concessão dos serviços públicos, bem como com MME em relação à
elaboração de Plano de Trabalho e de Termo de Acordo de Cooperação Técnica com vistas a dar
prosseguimento às ações de cooperação energética com a Bolívia.
53. Nesse sentido, a Eletronorte elaborou, em 17/1/2013, um Plano de Ação (peça 20, p. 101 109), contendo definição de responsabilidades e orçamentos, para a transferência da UTE Rio Madeira
da cidade de Porto Velho (RO) para a cidade de Santa Cruz de La Sierra – Bolívia, bem como
orçamento geral das ações no valor total de R$ 60 milhões (orçamento realizado em janeiro/2012
atualizado pela variação cambial ocorrida entre janeiro/2012 e junho/2013 e o IGPM de janeiro/2012
para maio/2013).
54. Após a edição da Medida Provisória 618 (5/6/2013), o MME, por meio do Oficio 084/2013SE-MME (peça 18, p. 107), de 11/6/2013, solicitou à Eletrobras informações acerca de usinas
termelétricas bicombustível em disponibilidade no Sistema Eletrobras.
55. A Eletrobras, por sua vez, por meio do documento CTA-PR-4249/2013, de 19/6/2013,
repassou a solicitação para a Eletronorte. A resposta da Eletronorte veio por meio do documento CEPR-1.00.190.13 (peça 18, p. 110), de 24/6/2013, pela qual a Eletronorte, além de apresentar
esclarecimentos relativos aos procedimentos a serem realizados e aos aspectos regulatórios e
contábeis, indica a UTE Rio Madeira. A Eletrobras encaminhou ao MME a resposta da Eletronorte por
meio do ofício CTA-DG-4427/2013 de 26/6/2013 (peça 18, p. 109).
56. Também no mês de junho de 2013, a Eletronorte encaminhou para a Secretaria Executiva do
MME Plano de Trabalho contendo a atualização do orçamento constante da Nota Técnica OEG
002/2012 de 8/2/2012. O valor atualizado, data de 14/6/2013, alcançou o montante de R$ 60 milhões
(peça 18, p. 115). Além disso, ficou ajustado o Termo de Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado
entre o MME e a estatal, bem como o Contrato de Comodato a ser firmado diretamente entre a
Eletronorte e a empresa boliviana.
57. Dando seguimento, foi adotada a Medida Provisória 625, de 2/9/2013, que abriu crédito
extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, no valor de R$ 60.000.000,00.
58. Outrossim, amparado pela Nota Técnica 5/2013-AEGE/SE-MME (peça 18, p. 93), de
10/7/2013 e pela MP 618, o MME editou a Portaria 308 (peça 18, p. 44), de 12/09/2013, dispondo
sobre a ação de Cooperação Energética com a Bolívia, bem como sobre o Acordo de Cooperação entre
o MME e a Eletronorte para a promoção da mencionada ação.
59. Ante todos esses elementos, a Diretoria de Operação – DO da Eletronorte elaborou
Comunicação Interna para a Diretoria Executiva – DE (peça 20, p. 57-63), com base no Parecer
Jurídico PCJ 798/2013 (peça 20, p. 79-87), de 18/9/2013, e no Parecer Técnico (peça 20, p. 88-94), de
17/9/2013, propondo a aprovação do Termo de Acordo de Cooperação Técnica, a ser estabelecido com
o Ministério das Minas e Energia, por intermédio da Secretaria de Energia, tendo a Eletrobras como
interveniente, mediante cessão em comodato de bens inservíveis à concessão de serviço público.
60. O Termo de Acordo de Cooperação MME/Eletronorte (peça 20, p. 3-14), assinado em
20/9/2013, foi aprovado pela Diretoria Executiva da Eletronorte por Resolução RD-0477/2013 (peça
20, p. 56), de 18/9/2013, e pelo Conselho de Administração por meio da Deliberação – DEL
0054/2013 (peça 20, p. 55), de 24/9/2013.
61. Por fim, em 12/3/2014, foi firmado projeto de Cooperação Técnica em Matéria Energética
entre Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte e Empresa Nacional de Electricidad –
ENDE, tendo como intervenientes anuentes o Ministério de Hidrocarbonetos e Energia do Estado
Plurinacional da Bolívia, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e o Ministério de Minas e Energia da
República Federativa do Brasil (peça 20, p. 19). O Projeto contemplou, na primeira fase, a outorga
mediante Comodato das unidades de geração elétrica da UTE Rio Madeira, constituída de três
Unidades Geradoras – UG de 18 MW (LM 2500) e uma UG de 35 MW (LM 6000), totalizando 89
MW efetivos de geração. Indicou, também, em seu Anexo III, outras unidades de geração elétrica e
equipamentos que poderão ser transferidas por meio de Termo Aditivo (peça 20, p. 36).

382
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

62. De pronto, importa ressaltar que, conforme apontado no parágrafo 45, retro, as tratativas
entre os dois governos – Brasil e Bolívia – tiveram início em dezembro de 2011. Ao final de 2011, a
energia armazenada da região Sudeste/Centro Oeste (peça 40, p. 9), que representa 70% da capacidade
máxima do sistema, alcançou 60% (em % da máxima), o segundo maior desde 2006. Já para o mês de
janeiro de 2012, foram registradas condições hidrometeorológicas bastante favoráveis em todos os
subsistemas (peça 41, p. 4). No biênio 2011/2012, o regime hidrológico no Brasil foi bastante
favorável, tendo sido registrado níveis elevadores nos reservatórios das regiões Centro-Oeste/Sudeste e
Nordeste, responsáveis por gerar mais de 70% da energia hidroelétrica do país. Em junho de 2012 foi
registrada a maior taxa de Energia Natural Afluente (ENA) dos últimos quatro anos nos reservatórios
dos subsistemas Sudeste/Centro-oeste (151% da MLT- fonte: ONS, peça 42, p. 4). A crise energética
vivida nos últimos anos teve início a partir de novembro de 2013, agravando-se em 2014/2015.
63. Portanto os compromissos foram assumidos em momento de hidrologia favorável, com boas
condições de atendimentos à demanda de energia no país, não sendo admissível exigir que houvesse
previsão da piora acentuada do cenário hidrológico vivida nos últimos anos.
64. Em relação ao Projeto de Cooperação Técnica em Matéria Energética entre a Eletronorte e a
ENDE, o principal ponto recai sobre a modalidade de cessão dos bens envolvidos. As unidades de
geração da UTE Rio Madeira foram outorgadas mediante Comodato, regime de contrato no qual o
comodante, mantendo a guarda da propriedade da coisa, entrega ao comodatário bem móvel para ser
usado temporariamente e depois restituído no mesmo estado original. Assim sendo, não se trata de
doação como mencionado na representação em pauta.
65. O Comodato, instituto do Direito Privado previsto no Ordenamento Jurídico Brasileiro
(Código Civil, art. 579), é o empréstimo gratuito de coisa não fungível. Embora não seja pacífico o
entendimento sobre a matéria, não há óbice na legislação que impeça o uso de instituto do direito
privado para regrar situações como a que se apresenta, desde que garantido o interesse público e
observados os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgado acerca da aplicação do regime de precatórios
em ações judiciais (RE 599.628), sinaliza que privilégios característicos da fazenda pública não são
extensíveis às empresas estatais que prestam serviço público quando tais serviços forem prestados em
regime concorrencial.
66. Esse entendimento foi observado pelo MME ao expedir a Portaria Ministerial 308, de
12/9/2013, quando estabeleceu que a cessão mediante comodato seria feita diretamente pela
Eletronorte. A Aneel, ao declarar os bens como inservíveis, em conformidade com os requisitos do
Decreto 99.658, de 30/10/2009, não declarou a reversão dos bens para a União, mantendo os bens no
balanço patrimonial da estatal.
67. É bem verdade que o instrumento prevê prazo de dez anos, prorrogáveis por igual período,
para a cessão dos bens à Bolívia, e como os equipamentos de três unidades (3 UG, 18 MW) foram
adquiridos na década de 80 (a UG restante, 35 MW, foi fabricada em 1997), não é possível asseverar
que se manterão produtivos por mais 20 anos, mesmo após uma recauchutagem promovida antes do
envio ao país vizinho.
68. Cabe ao Brasil disponibilizar usina em adequadas condições de funcionamento. Por outro
lado, cabe à Bolívia mantê-los em iguais condições até a restituição. Essa condição foi retratada no
Projeto de Cooperação Técnica em Matéria Energética entre a Eletronorte e a ENDE, conforme segue:
“7.2. São obrigações da ENDE: (...) 7.2.9. Operar e manter de forma adequada as unidades de geração
elétrica objeto do presente Projeto, responsabilizando-se por quaisquer danos causados aos
equipamentos durante o prazo de vigência do Projeto em território boliviano e pela contratação de
seguro, no valor de mercado do equipamento, tendo a Eletronorte como beneficiária” (peça 20, p. 23).
69. O Projeto prevê, também, que a Eletronorte tem permissão para fiscalizar e inspecionar os
bens cedidos, por meio de preposto credenciado, e que a ENDE arcará com os danos advindos do mau
uso ou negligência na conservação das unidades de geração cedidas, em território boliviano (item 7.2
da peça 20, p. 23-25).
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70. Além disso, eventuais benfeitorias efetuadas pela estatal boliviana em decorrência do uso dos
equipamentos serão a eles integradas, não cabendo qualquer indenização ou reembolso por parte da
Eletronorte (item 10.5 da peça 20, p. 27), de sorte que foram tomados cuidados especiais relativos ao
uso e conservação da usina, sendo razoável admitir que os compromissos bilaterais assumidos serão
observados.
71. Ante todo o exposto, vê-se que o Termo de Acordo de Cooperação MME/Eletronorte e o
Projeto de Cooperação Técnica em Matéria Energética entre a Eletronorte e a ENDE foi iniciado em
momento oportuno e concluído tendo como base uma gama de documento técnicos e jurídicos,
reuniões técnicas, troca de correspondências, estudos alternativos, consulta a fornecedores, aprovação
por parte dos Conselhos de Administração da Eletronorte e da Eletrobras (anuente), dentre outros,
documentos esses registrados com observância às boas práticas de gestão documental, não tendo sido
verificado procedimento contrário ao preceito legal tratado em tópico anterior.
72. Em razão disso, não procede a proposição de encaminhamento específico relacionado ao
momento e à legalidade dos procedimentos adotados na negociação levada a termo pela Eletronorte e o
MME.
Dos custos previstos para a realização do Projeto
73. O orçamento estimado para a realização do Projeto nos termos da Medida Provisória 625, de
2/9/2013, que abriu crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, é de R$
60.000.000,00. Esse montante envolve os serviços de recuperação (incluindo a conversão para gás
natural), desmontagem, embalagem e transporte dos equipamentos eletromecânicos da UTE Rio
Madeira constituída de três Unidades Geradoras UG de 18 MW (LM 2500) e uma UG de 35 MW (LM
6000), equipamentos esses que totalizam 89 MW efetivos de disponibilidade para geração de energia
elétrica.
74. A avaliação dos investimentos necessários para viabilizar a transferência para a UTE Rio
Madeira para a Bolívia foi feita, em dezembro de 2011, por meio da Nota Técnica OEG 00.13/2011
(peça 20, p. 111-115), que avaliou as alternativas existentes dentro do Parque Gerador da Eletronorte.
Naquela oportunidade, foi previsto que seriam gastos R$ 5.380.000,00 em restauração de
equipamentos e sistemas, para a usina operar com confiabilidade. Já o custo estimado para a
transferência das quatro unidades foi de R$ 16,7 milhões.
75. Esse orçamento foi reavaliado por solicitação do MME, em fevereiro de 2012, para ser
apresentado na reunião conjunta com participação do Embaixador da Bolívia no Brasil, alcançando o
montante de US$ 23.980.000,00 (Nota Técnica OEG 002/2012; peça 20, p. 124-131).
76. Por fim, os valores foram atualizados (pela variação do dólar americano e do IGPM), em
set/2013, quando da assinatura do Termo de Acordo de Cooperação assinado entre o MME e a
Eletronorte, totalizando R$ 56.617.035,00 (peça 20, p. 73-77).
77. Em correspondência enviada ao MME, em novembro de 2013, a Eletronorte apresenta
resultado de consulta de preço ao fabricante totalizando US$ 51.500.000,00 para o fornecimento de
equipamentos novos de igual capacidade (peça 18, p. 107). Esse valor não inclui impostos e transporte.
Dessa forma, a Eletronorte concluiu que o valor estimado para restauro e conversão da UTE Rio
Madeira seria viável se comparado ao valor de aquisição de uma usina nova.
78. Associado a isso, os custos com transporte estariam minimizados ao disponibilizar uma usina
localizada na cidade de Porto Velho – logística mais favorável em relação ao país vizinho que as
demais usinas do Grupo Eletrobras.
79. Ante esses dados, observa-se que os custos previstos para viabilizar o acordo em pauta,
mediante reforma, transporte e montagem da UTE Rio Madeira até a cidade de Santa Cruz de La
Sierra, na Bolívia, encontram-se em patamares compatíveis ao se considerar a sobrevida a ser
viabilizada para a usina com a operação a gás natural (abundante naquele país), não se percebendo
existência de irregularidades relativas a esse ponto.
80. Importa acentuar que a UTE Rio Madeira, desde 2009, não foi despachada, portanto, não
trouxe qualquer benefício ao Sistema Elétrico Brasileiro, tão somente despesas com sua manutenção.
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Da situação vigente
81. Conforme registrado em documento PRI 133 emitido pela Eletronorte, em 3/7/2015, (peça
21, p. 6), bem como no Memorando 571/2016-SEE-MME, de 17/11/2016 (peça 36), e no ofício CECAA-0066/2016-Eletronorte, de 28/11/2016 (peça 37), a operacionalização dos procedimentos
licitatórios e contratuais do Projeto de Cooperação Técnica que trata da transferência das unidades
geradoras térmicas da UTE Rio Madeira para o Governo do Estado Plurinacional da Bolívia foi
paralisada, tendo em vista: (i) questionamentos tributários incidentes sobre a operação; e (ii) Ação
Popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, da 5° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
movida contra a União, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Planejamento e Eletronorte.
82. Relativamente às questões tributárias, tem-se que, com o propósito de retornarem as
condições ideais de operação dos equipamentos, foram elaborados, pela Eletronorte, Termos de
Referências para três editais: (i) Aquisição de Módulos de Exaustão/chaminés para três turbinas LM
2500 (revitalização), (ii) Aquisição de componentes e serviços para revitalização e conversão para gás
natural (GN) de quatro turbinas, sendo três turbinas LM 2500 e uma turbina LM 6000 (conversão) e,
(iii) Contratação de empresa especializada para desmontagem e embalagem, na cidade de Porto Velho
(RO), e transporte do Brasil para a Bolívia, das quatro UG e seus sistemas auxiliares. Entretanto os
Editais não foram publicados, em virtude de pendências na definição dos tributos estaduais e federais
que incidiriam sobre a operação de transferência dos equipamentos.
83. A empresa argumenta que formalizou consulta à Receita Federal do Brasil – RFB (processo
n. 10166.720261/2015-03, de 15/01/2015) a respeito do recolhimento de impostos e taxas envolvidos
na contratação, visto que os equipamentos foram adquiridos nas décadas de 1980 e 1990 com regime
tributário diferenciado (Amazônia Legal).
84. No mesmo documento a Eletronorte informa que consignou informação, também, ao
Secretário de Energia Elétrica do MME, conforme CE-PR-1.00.071.15, de 3/3/2015, (peça 20, p. 173),
pela qual enfatiza que o orçamento previsto pela empresa para a execução do projeto teve como
premissa a não incidência tributária em conformidade com o disposto no artigo IV do Acordo Básico
de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, promulgado pelo Decreto 4.445/2001. O artigo
prevê que os equipamentos necessários para a pesquisa conjunta e para os projetos experimentais ao
amparo do acordo não devem ser afetados por taxas de importação e/ou exportação.
85. Em resposta ao Ofício 367/2016-TCU/SeinfraElétrica, por meio do CE-CAA-006/2016 –
Eletronorte, de 28/11/2016, a estatal informou que ainda aguardava o pronunciamento da RFB (peça
37, p. 3, letra f).
86. Já quanto à ação popular em curso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Seção
Judiciária do Distrito Federal (Processo 0019249-29.2015.4.01.3400 - 5ª Vara Federal), importa relatar
breve histórico até a promulgação da sentença ocorrida em 26/5/2017.
87. Em 5/5/2015, o juízo da Vara Federal deferiu o Pedido Liminar para determinar o bloqueio
de todo e qualquer ato de execução, em especial o bloqueio da Ordem Bancária 2013OB800202, de
21/10/2013, em favor da Eletronorte, no valor de R$ 60 milhões de reais, em razão de acordo bilateral
com a Bolívia, impedindo os réus (Eletronorte, Eletrobras e União) de realizar quaisquer pagamentos
ou reformas dos “bens inservíveis” da UTE Rio Madeira até o julgamento final da ação. Em resposta, a
União Federal interpôs Agravo de Instrumento (Processo 0029949-79.2015.4.01.000) no próprio TRF,
em 5/6/2015.
88. Em virtude de liminar que determinou o bloqueio da Ordem Bancária 2013OB800202,
expedida em maio/2015, o processo de transferência das unidades geradoras da UTE Rio Madeira para
a Bolívia, em atendimento ao Projeto de Cooperação Técnica em Matéria Energética Brasil-Bolívia
permaneceu suspenso desde então. Em decorrência dessa suspensão, não houve desembolso financeiro
na execução do projeto.
89. Ademais, em consulta realizada no portal oficial do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª
Região (https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual) no dia 26/4/2019, verificou-se a expedição de
sentença favorável aos autores da referida ação popular no dia 25/5/2017 (peça 43) – ratificada por
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sentença exarada em 19/9/2017 (peça 44) –, tendo sido declarada a nulidade da Portaria MME
308/2013, anulando a cessão dos bens declarados inservíveis à concessão de serviço público da
Eletronorte (UTE Rio Madeira) sem cobrança de contraprestação. Foi determinado, ainda, na mesma
sentença, que deveria ser liberado, em favor da União, valor equivalente a R$ 60 milhões,
correspondente à Ordem Bancária 2013OB800202 (peça 18, p. 126).
90. Por fim, em consulta ao Relatório da Administração referente ao exercício de 2017 publicado
pela Eletronorte (peça 45, p. 39), verificou-se que os valores referentes ao Acordo de Cooperação
Técnica firmado pelo MME (indicados no montante de R$ 71.285.000,00 ao final de dezembro/2016)
que viabilizaria a cessão em comodato da UTE Rio Madeira para a Bolívia foram devolvidos
totalmente à União, sendo repassados à Secretaria de Energia/MME, o que ensejou no encerramento
do referido acordo. Tal fato comprova, portanto, o cumprimento da sentença judicial proferida no
âmbito do TRF 1ª Região.
91. Destaca-se que, considerando os elementos obtidos nas diligências realizadas e em pesquisa
acerca da situação da ação judicial, não se verificaram evidências de transgressão de norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, tampouco
lesão ao erário, por parte da Eletronorte, uma vez que os recursos obtidos mediante crédito
extraordinário não foram empregados e, em derradeiro, foram devolvidos à União, ensejando,
inclusive, na perda de objeto do presente processo.
92. Em face do exposto, com fulcro no art. 237, parágrafo único, c/c, art. 250, I, do Regimento
Interno do TCU, propõe-se o arquivamento do processo e comunicação ao Sr. Deputado Federal Luiz
Carlos Hauly deste relatório. Propõe-se, também, atendendo à solicitação formulada por meio dos
Ofícios 4.742/2018 e 3.405/2018-MPF/PRDF/4º Ofício de Atos Administrativos acostados às peças 1
e 2 do TC 015.692/2018-3, o envio de cópia integral do processo à Procuradoria da República no
Distrito Federal (MPF).
CONCLUSÃO
93. Trata-se de representação do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly junto ao TCU acerca de
indícios da grave lesão ao erário que cometida pela Eletronorte, com a doação da usina térmica Rio
Madeira para o Governo da Bolívia, em pleno momento no qual vivíamos uma grave crise energética.
Alega o representante que, além da doação, o governo brasileiro gastará R$ 60 milhões para reformar
essa usina térmica, antes de sua transferência para a Bolívia.
94. A UTE Rio Madeira, instalada em Porto Velho-RO, foi autorizada a operar em meados de
1988, inicialmente com três unidades geradoras a gás fabricadas em 1986 (UG1, UG2 e UG3)
totalizando 64,35 MW. Após algumas ampliações e desativações autorizadas, a usina passou a operar
com mais um turbogerador a gás de 55 MW, fabricado em 1997, resultando em uma potência total
final de 119,35 MW (89 MW efetivos). A usina foi projetada para operar em ciclo a gás utilizando
como combustível óleo diesel, na primeira fase e, no futuro, gás natural.
95. Com vistas a aprofundar o exame da matéria, em junho de 2015, foram feitos
questionamentos ao MME, Casa Civil, Eletronorte, Aneel e Eletrobras. Nova arguição foi realizada em
novembro de 2016 com vista a verificar a situação atualizada do Projeto de Cooperação Energética
Brasil e Bolívia. A partir das respostas, observou-se que a Eletronorte e o MME se apresentavam como
os principais condutores da gestão e execução do Projeto de Cooperação Energética Brasil e Bolívia e
que as ações tomadas por esses agentes foram pautadas em justificativas, documentos e legislação
pertinentes.
96. Observou-se, também, que o projeto de transferência da UTE Rio Madeira para a Bolívia
encontrava-se paralisado, por dois motivos: (i) questionamentos tributários incidentes sobre a
operação; e (ii) Ação Popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal, movida contra a União, Ministério de Minas e Energia, Ministério do
Planejamento e Eletronorte.
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97. Com relação à questão tributária, a Eletronorte alega que considerou em seus estudos a não
incidência tributária, com base no disposto Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e
tecnológica, promulgado pelo Decreto 4.445/2001.
98. Já em relação ao processo judicial, tem-se que o projeto foi interrompido desde maio/2015
em virtude da Ação Popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, que tramitava na 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, movida contra a União, Ministério de Minas e Energia, Ministério do
Planejamento e Eletronorte. Naquela oportunidade, foi deferida liminar determinando o bloqueio da
Ordem Bancária 2013.OB800202, em favor da Eletronorte, impedindo a realização de quaisquer
pagamentos ou reformas das unidades geradoras até o julgamento final da ação.
99. Em consulta realizada ao portal oficial do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região
(https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual) no dia 26/4/2019, verificou-se a expedição de
sentença favorável aos autores da referida ação popular no dia 25/5/2017 – ratificada por sentença
exarada em 19/9/2017 –, declarando a nulidade da Portaria MME 308/2013, anulando a cessão da UTE
Rio Madeira em regime de comodato e determinando a devolução dos valores recebidos pela
Eletronorte à União.
100. Verificou-se, ainda, no Relatório da Administração referente ao exercício de 2017, que os
valores que viabilizariam a cessão em comodato da UTE Rio Madeira para a Bolívia foram devolvidos
totalmente à União, tendo sido repassados à Secretaria de Energia/MME e ensejando no encerramento
do já mencionado acordo.
101. Desta feita, não se constataram evidências de transgressão de norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, tampouco lesão ao erário,
havendo sido encerrado, em cumprimento à sentença judicial, o acordo de cooperação avaliado e
devolvidos os respectivos valores à União, ensejando na perda de objeto do presente processo.
102. Posto isso, propõe-se o arquivamento do processo, com fulcro no art. 237, parágrafo único,
c/c, art. 250, I, do Regimento Interno do TCU, e comunicação ao Sr. Deputado Federal Luiz Carlos
Hauly deste relatório. Propõe-se, por fim, atendendo à solicitação formulada no âmbito do TC
015.692/2018-3, o envio de cópia integral do processo à Procuradoria da República no Distrito Federal
(MPF).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
103. Em face do exposto, submetem-se os autos à consideração superior para posterior envio ao
Exmo. Ministro Relator Raimundo Carreiro propondo:
a. envio de cópia integral do processo para a Procuradoria da República no Distrito Federal
(MPF) em atendimento à solicitação pelo parquet;
b. arquivamento do processo, com fulcro no art. 237, parágrafo único, c/c, art. 250, I, do
Regimento Interno do TCU, dada a perda de objeto; e
c. comunicação aos interessados da decisão.” (grifos do original)
2. Diante da relevância da matéria em apreço, determinei o encaminhamento dos presentes autos
ao Ministério Público junto ao TCU (peça 49), tendo o Parquet especializado endossado as análises
efetuadas pela SeinfraElétrica, sem prejuízo de propor encaminhamento diverso, para que a
representação seja conhecida e, no mérito, considerada parcialmente procedente, nos seguintes termos
(peça 50), verbis:
“Trata-se de representação de autoria do ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly acerca de
possíveis indícios de lesão ao erário cometida pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A
(Eletronorte), decorrente da doação da Usina Térmica do Rio Madeira (UTE Rio Madeira) para o
Governo da Bolívia. De acordo com o representante, além do prejuízo advindo da doação em si, o
governo brasileiro gastaria R$ 60 milhões para reformar a UTE Rio Madeira e entregá-la ao país
vizinho.
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2. A SeinfraElétrica diligenciou aos diversos órgãos envolvidos no intuito de obter informações
acerca da doação e, após envio das últimas respostas, no exercício de 2016, concluiu pela necessidade
de permanecer acompanhando o caso até o deslinde das tratativas e da Ação Popular 001924929.2015.4.01.3400.
3. Em sua instrução de mérito, a unidade técnica abordou a situação da UTE Rio Madeira à
época da celebração do Acordo Básico de Cooperação Técnica Brasil e Bolívia, mencionando o
arcabouço jurídico que respaldou o ajuste, bem como os fatos relacionados à concessão da unidade de
transmissão. Além disso, expôs os aspectos financeiros que resultaram na decisão do governo
brasileiro de destinar os R$ 60 milhões à reforma das três unidades geradoras e transportá-las para a
Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.
4. A seguir, expõe as negociações para viabilizar a transferência dos equipamentos, as quais
restaram frustradas em razão de questionamentos tributários sobre a operação e em decorrência de
decisão expedida nos autos da Ação Popular 0019249-29.2015.4.01.3400, favorável aos autores,
determinando a devolução dos R$ 60 milhões aos cofres da União e considerando nula a Portaria
MME 308/2013, que permitia a cessão dos bens inservíveis da UTE Rio Madeira. Em posicionamento
conclusivo, assim se pronunciou a SeinfraElétrica:
101. Desta feita, não se constataram evidências de transgressão de norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, tampouco lesão ao erário,
havendo sido encerrado, em cumprimento à sentença judicial, o acordo de cooperação avaliado e
devolvidos os respectivos valores à União, ensejando na perda de objeto do presente processo.
5. Em decorrência do entendimento acima transcrito, a unidade especializada propõe arquivar o
processo, com fulcro no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do
TCU, comunicando-se ao representante sobre a decisão que vier a ser proferida e enviando-se cópia
dos autos à Procuradoria da República no Distrito Federal, conforme solicitação formulada no TC
015.692/2018-3.
6. Por meio do despacho na peça 49, Vossa Excelência solicitou, em razão da relevância da
matéria, a oitiva deste Parquet.
7. Conforme narrou a unidade especializada, o processo de transferência dos equipamentos
integrantes da UTE Rio Madeira encontrou diversos entraves à sua materialização, tanto na seara
administrativa, em decorrência dos aspectos tributários envolvidos, quanto na judicial, haja vista ter
sido proferida decisão considerando nula a Portaria 308/2013-MME. Tal normativo tratou da cessão
em comodato dos bens caracterizados como inservíveis à concessão do serviço público pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), como era o caso dos equipamentos integrantes da UTE Rio
Madeira.
8. Cumpre esclarecer que os pedidos formulados pelos autores da Ação Popular foram os
seguintes:
I – liminarmente, a determinação de imediato bloqueio de todo e qualquer ato de execução, em
especial da Ordem Bancária 2013OB800202, de 21/10/2013, em favor da ELETRONORTE, no valor
de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), da Prestação de Contas Ordinária Anual do MME,
impedindo os réus de efetuarem qualquer pagamento em razão de acordo bilateral com a Bolívia; bem
como a proibição de cessão a qualquer título da usina ou gastos públicos na termelétrica;
II – no mérito, a sustação da Portaria nº 308 do Ministério de Minas e Energia, que formalizou as
ações de cooperação energética com o Estado Plurinacional da Bolívia, por manifesta
inconstitucionalidade; a cessão onerosa, com cobrança de contraprestação ao cessionário, ou cessão
gratuita, desde que sem comprometimento do País com a realização de qualquer despesa decorrente
desse ato;
III – caso o repasse da verba tenha ocorrido, a condenação solidária dos réus ao ressarcimento
aos cofres públicos.
9. A juíza responsável pela sentença de mérito endossou a análise efetuada em caráter liminar,
sendo os posicionamentos unânimes quanto à irregularidade da conduta de transferir os equipamentos
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à Bolívia em caráter gratuito e, ainda, ocasionando dispêndio de recursos brasileiros para reforma das
unidades de geração.
10. A ausência de qualquer contrapartida por parte do país vizinho foi objeto de considerações
em trechos reproduzidos na decisão proferida, dos quais destaco os seguintes:
Assim, é de se indagar sobre a contrapartida da Bolívia para auferir essa benesse do Erário
brasileiro, já que receberá o maquinário reformado para a sua implantação naquele país.
(...)
Desse modo, observa-se que não há um regramento legal que trate de questões específicas
referentes à cooperação energética entre o Brasil e a Bolívia que possa contemplar, de maneira
justificada do ponto de vista legal, a destinação de 60 milhões de reais para a reforma de uma usina
que beneficiará somente um dos países da UNASUL, pelo menos, nessa análise inicial. Não há uma
indicação na MP Nº 625/2013, que abriu o crédito extraordinário de 60 milhões para a aludida reforma
e transporte, que não seja, “atender às necessidades mais prementes do Governo da Bolívia”, sem que
se aponte uma medida equivalente em favor do Brasil, considerando, principalmente, o fato de o Brasil
ser o principal parceiro comercial da Bolívia. Assim, independentemente do instituto utilizado pelo
país, se cessão, de forma gratuita ou não, há necessidade de melhores esclarecimentos do Governo
brasileiro acerca da razão que levou o Brasil a destinar 60 milhões à reforma de “bens inservíveis” e
cedidos a outro país.
11. Como se vê, a conduta de destinar recursos nacionais para a reforma dos equipamentos
visando atingir interesses exclusivos da Bolívia foi objeto de duras críticas no âmbito do Poder
Judiciário, resultando em decisão de abortar a operação e evitando, tempestivamente, o irregular
emprego do valor destinado à operação.
12. Do contexto acima exposto, verifica-se que, quanto ao prejuízo decorrente da aplicação dos
R$ 60 milhões para viabilizar a transação, embora verdadeira a assertiva do representante, o prejuízo
não chegou a se materializar, podendo-se afirmar que a representação é parcialmente procedente
quanto a esse ponto.
13. Em relação à suposta doação, a análise empreendida pela SeinfraElétrica esclareceu que não
se tratava de tal instituto, mas sim de empréstimo gratuito. De fato, a leitura do instrumento firmado
previa, em sua Cláusula Segunda, que as unidades de geração elétrica objeto do Projeto de Cooperação
Técnica assinado pela Eletronorte e pela Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) seriam outorgadas
mediante comodato (peça 20, p. 20). Por oportuno, transcrevo o teor dos itens 10.1 e 10.3 da Cláusula
Dez da avença:
10.1 A Eletronorte cede e transfere as unidades de geração atualmente localizadas na UTE Rio
Madeira, cujos detalhes constam do Anexo II, à ENDE, gratuitamente, a título de comodato, para fins
de cooperação energética e aproveitamento racional de geração de energia elétrica. As unidades de
geração se restringem, para este Projeto, à UTE Rio Madeira, detalhada no Anexo II.
10.3 A ENDE deverá responsabilizar-se pela conservação, segurança e manutenção dos bens
cedidos em comodato, assegurando que ao término deste comodato, os bens sejam devolvidos em boas
condições de uso e conservação, exceto pelo desgaste do uso normal dos bens cedidos e sem passivo
de qualquer natureza.
14. Conforme se extrai dos dispositivos acima reproduzidos, as unidades de geração não seriam
transferidas à propriedade da ENDE em caráter definitivo, mas apenas pelo tempo previsto para a
vigência do projeto, estipulado em dez anos prorrogáveis por igual período pela Cláusula Quinze.
Ainda que se admita, como fez a unidade técnica, a possibilidade de os equipamentos, por seu longo
tempo já em uso, não durarem todo o período previsto, tal fator não constitui motivo para se atribuir à
transação o título de doação.
15. Nesse sentido, reputo que a representação deva ser considerada improcedente quanto à
afirmação de que seria feita uma doação pelo governo brasileiro, tendo em vista não corresponder aos
termos definidos do projeto de cooperação que viabilizaria a transferência das unidades de geração
integrantes da UTE Rio Madeira.
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16. Feitas essas considerações, endosso as análises efetuadas pela SeinfraElétrica, sem prejuízo
de propor encaminhamento diverso para estes autos, para que a representação seja conhecida e, no
mérito, considerada parcialmente procedente.
17. Diante do exposto, este membro do Ministério Público de Contas propõe:
I – com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da
presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
II – dar ciência da decisão que vier a ser proferida ao ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly;
III – encaminhar cópia integral do processo à Procuradoria da República no Distrito Federal,
em atendimento à solicitação efetuada no TC 015.692/2018-3.”
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que atuo nos presentes autos por força do art. 152 do RI/TCU.
16. A representação em análise pode ser conhecida, eis que presentes os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103 da
Resolução – TCU 259/2014.
17. Em exame representação de autoria do ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, formulada
por meio do OF. GAB. Nº 023/2014, de 07/04/2015 (peça 1), acerca de possíveis indícios de lesão ao
erário cometida pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), decorrente da doação da
Usina Térmica do Rio Madeira (UTE Rio Madeira) para o Governo da Bolívia. Conforme afirmado
pelo representante, além do prejuízo advindo da doação em si, o governo brasileiro gastaria R$ 60
milhões para reformar a UTE Rio Madeira e entregá-la ao país vizinho.
18. Após promover o saneamento dos autos, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de
Energia Elétrica – SeinfraElétrica realizou a análise lançada à peça 46, transcrita no relatório parte
desta deliberação, que contou com a anuência dos dirigentes daquela Unidade Técnica (peças 47 e 48).
19. Na referida instrução, é esboçado exame técnico minucioso sobre os fatos envolvendo a UTE
Rio Madeira, tendo sido desenvolvida análise acerca: do arcabouço legal para celebração do Acordo
Básico de Cooperação Técnica Brasil e Bolívia; dos fatos relacionados à concessão da UTE Rio
Madeira – (ANEEL/ONS); dos fatos relacionados à cessão da UTE Rio Madeira ao Governo Boliviano
(MME e ENDE); dos custos previstos para a realização do aludido projeto; e da situação ora vigente.
Diante dos fatos constatados, desde a formulação da presente representação, em abril/2015, até o
término de sua instrução, em junho/2019, foram apresentadas as seguintes conclusões e proposta de
encaminhamento por aquela Unidade Técnica, com os meus destaques, verbis:
“CONCLUSÃO
93. Trata-se de representação do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly junto ao TCU acerca de
indícios da grave lesão ao erário que cometida pela Eletronorte, com a doação da usina térmica Rio
Madeira para o Governo da Bolívia, em pleno momento no qual vivíamos uma grave crise energética.
Alega o representante que, além da doação, o governo brasileiro gastará R$ 60 milhões para reformar
essa usina térmica, antes de sua transferência para a Bolívia.
94. A UTE Rio Madeira, instalada em Porto Velho-RO, foi autorizada a operar em meados de
1988, inicialmente com três unidades geradoras a gás fabricadas em 1986 (UG1, UG2 e UG3)
totalizando 64,35 MW. Após algumas ampliações e desativações autorizadas, a usina passou a operar
com mais um turbogerador a gás de 55 MW, fabricado em 1997, resultando em uma potência total
final de 119,35 MW (89 MW efetivos). A usina foi projetada para operar em ciclo a gás utilizando
como combustível óleo diesel, na primeira fase e, no futuro, gás natural.
95. Com vistas a aprofundar o exame da matéria, em junho de 2015, foram feitos
questionamentos ao MME, Casa Civil, Eletronorte, Aneel e Eletrobras. Nova arguição foi realizada em
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novembro de 2016 com vista a verificar a situação atualizada do Projeto de Cooperação Energética
Brasil e Bolívia. A partir das respostas, observou-se que a Eletronorte e o MME se apresentavam como
os principais condutores da gestão e execução do Projeto de Cooperação Energética Brasil e Bolívia e
que as ações tomadas por esses agentes foram pautadas em justificativas, documentos e legislação
pertinentes.
96. Observou-se, também, que o projeto de transferência da UTE Rio Madeira para a
Bolívia encontrava-se paralisado, por dois motivos: (i) questionamentos tributários incidentes
sobre a operação; e (ii) Ação Popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, da 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, movida contra a União, Ministério de Minas e Energia, Ministério
do Planejamento e Eletronorte.
97. Com relação à questão tributária, a Eletronorte alega que considerou em seus estudos a não
incidência tributária, com base no disposto Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e
tecnológica, promulgado pelo Decreto 4.445/2001.
98. Já em relação ao processo judicial, tem-se que o projeto foi interrompido desde maio/2015
em virtude da Ação Popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, que tramitava na 5ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, movida contra a União, Ministério de Minas e Energia,
Ministério do Planejamento e Eletronorte. Naquela oportunidade, foi deferida liminar
determinando o bloqueio da Ordem Bancária 2013.OB800202, em favor da Eletronorte,
impedindo a realização de quaisquer pagamentos ou reformas das unidades geradoras até o
julgamento final da ação.
99. Em consulta realizada ao portal oficial do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª
Região (https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual) no dia 26/4/2019, verificou-se a expedição
de sentença favorável aos autores da referida ação popular no dia 25/5/2017 – ratificada por
sentença exarada em 19/9/2017 –, declarando a nulidade da Portaria MME 308/2013, anulando a
cessão da UTE Rio Madeira em regime de comodato e determinando a devolução dos valores
recebidos pela Eletronorte à União.
100. Verificou-se, ainda, no Relatório da Administração referente ao exercício de 2017, que
os valores que viabilizariam a cessão em comodato da UTE Rio Madeira para a Bolívia foram
devolvidos totalmente à União, tendo sido repassados à Secretaria de Energia/MME e ensejando
no encerramento do já mencionado acordo.
101. Desta feita, não se constataram evidências de transgressão de norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial,
tampouco lesão ao erário, havendo sido encerrado, em cumprimento à sentença judicial, o
acordo de cooperação avaliado e devolvidos os respectivos valores à União, ensejando na perda
de objeto do presente processo.
102. Posto isso, propõe-se o arquivamento do processo, com fulcro no art. 237, parágrafo único,
c/c, art. 250, I, do Regimento Interno do TCU, e comunicação ao Sr. Deputado Federal Luiz Carlos
Hauly deste relatório. Propõe-se, por fim, atendendo à solicitação formulada no âmbito do TC
015.692/2018-3, o envio de cópia integral do processo à Procuradoria da República no Distrito Federal
(MPF).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
103. Em face do exposto, submetem-se os autos à consideração superior para posterior envio ao
Exmo. Ministro Relator Raimundo Carreiro propondo:
a. envio de cópia integral do processo para a Procuradoria da República no Distrito Federal
(MPF) em atendimento à solicitação pelo parquet;
b. arquivamento do processo, com fulcro no art. 237, parágrafo único, c/c, art. 250, I, do
Regimento Interno do TCU, dada a perda de objeto; e
c. comunicação aos interessados da decisão.” (grifou-se)
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20. O Ministério Público junto ao TCU, por sua vez, endossou as análises efetuadas pela
SeinfraElétrica, sem prejuízo de propor encaminhamento diverso, para que a representação seja
conhecida e, no mérito, considerada parcialmente procedente (peça 50).
21. Entende o Parquet de Contas que a representação deve ser considerada improcedente
“quanto à afirmação de que seria feita uma doação pelo governo brasileiro”, eis que, em verdade,
“as unidades de geração não seriam transferidas à propriedade da ENDE [Empresa Nacional de
Electricidad] em caráter definitivo, mas apenas pelo tempo previsto para a vigência do projeto,
estipulado em dez anos prorrogáveis por igual período pela Cláusula Quinze”, tratando-se, pois, de
outorga mediante comodato.
22. Não obstante, considera verdadeira a assertiva do representante “quanto ao [possível]
prejuízo decorrente da aplicação dos R$ 60 milhões para viabilizar a transação”, que não chegou a se
materializar. A esse respeito, apoiando-se nos fundamentos constantes da sentença de mérito exarada
na Ação Popular n. 0019249-29.2015.4.01.3400, destaca a irregularidade da “conduta de destinar
recursos nacionais para a reforma dos equipamentos visando atingir interesses exclusivos da
Bolívia”. Assim, diante desse contexto, quanto a esse ponto, considera parcialmente procedente a
presente representação.
23. Dessa forma, propõe o seguinte encaminhamento, verbis:
“17. Diante do exposto, este membro do Ministério Público de Contas propõe:
I – com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da
presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
II – dar ciência da decisão que vier a ser proferida ao ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly;
III – encaminhar cópia integral do processo à Procuradoria da República no Distrito Federal,
em atendimento à solicitação efetuada no TC 015.692/2018-3.”
24. Realizado esse breve histórico, passo ao exame do feito, manifestando, desde já, minha
anuência à análise uniforme efetuada pela SeinfraElétrica, endossada pelo Ministério Público junto ao
TCU, cujos fundamentos incorporo às minhas razões de decidir.
Quanto à proposta de
encaminhamento, peço vênias ao Parquet especializado, para adotar a apresentada pela
SeinfraElétrica.
25. Ora, segundo se depreende do cotejo dos encaminhamentos propostos pela Unidade Técnica
e pelo Ministério Público junto ao TCU, a pequena divergência evidenciada revela-se de pouca
importância de ordem prática, eis que não é alvitrada pelo Parquet de Contas qualquer providência por
parte do TCU diante dos fatos apurados.
26. De qualquer forma, penso tratar-se de hipótese de perda de objeto, eis que, consoante bem
exposto pela SeinfraElétrica, o projeto de transferência da UTE Rio Madeira para a Bolívia,
inicialmente paralisado em virtude de questionamentos tributários e da Ação Popular n. 001924929.2015.4.01.3400, acabou por encerrado, conforme consta do Relatório de Administração – Exercício
de 2017, elaborado pela Eletronorte (peça 45, p. 39), cujo excerto segue abaixo transcrito, verbis:
“30.1.1. Acordo cooperação técnica – Ministério de Minas e Energia (MME)
Os valores registrados se referem a acordo de Cooperação Técnica, estabelecido com MME,
por intermédio da Secretaria de Energia, visando aproveitar racionalmente os equipamentos de geração
de energia elétrica, mediante cessão em comodato de bens, de propriedade da Companhia, com a
transferência das unidades geradoras da UTE Rio Madeira, conforme autorizado pela Lei 12.872/2013,
de 24 de outubro de 2013.
Considerando que até o encerramento do período não houve transferência de bens, o
acordo firmado foi encerrado e a Companhia fez a devolução do valor total à Secretaria de
Energia (MME).” (grifei)
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27. Em assim sendo, ainda que, conforme afirmado pelo Parquet de Contas, se considere
verdadeira a assertiva do representante “quanto ao [possível] prejuízo decorrente da aplicação dos R$
60 milhões para viabilizar a transação”, esse não chegou a se materializar, e nem mais poderá
ocorrer, diante do encerramento do acordo de cooperação técnica firmado entre a Eletronorte e o MME
para tal intento.
28. Logo, considerando o encerramento superveniente do aludido acordo de cooperação técnica,
sem ter ocorrido qualquer desembolso financeiro para a execução do projeto de transferência da UTE
Rio Madeira para a Bolívia, há que se reconhecer a perda de objeto do presente processo de
representação.
Em razão do exposto, VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2289/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 007.971/2015-0.
1.1. Apenso: 015.692/2018-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29).
4. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica
(SeinfraElétrica).
8. Representação legal:
8.1. José Renato Pinto da Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo ex-Deputado
Federal Luiz Carlos Hauly acerca de possíveis indícios de lesão ao erário cometida pela Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), decorrente da doação da Usina Térmica do Rio
Madeira (UTE Rio Madeira) para o Governo da Bolívia,
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das
razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da presente representação, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103 da Resolução – TCU
259/2014;
9.2. considerar prejudicada a análise de mérito da representação, ante a perda de seu objeto, em
razão do encerramento superveniente do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Eletronorte e
o Ministério das Minas e Energia, para viabilizar a cessão, mediante comodato, das unidades geradoras
da UTE Rio Madeira para o Governo da Bolívia.
9.3. dar ciência desta decisão ao representante, ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, à Aneel,
à Eletronorte, à Eletrobras, ao Ministério das Minas e Energia e à Casa Civil da Presidência da
República, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;
9.4. encaminhar cópia integral do presente processo à Procuradoria da República no Distrito
Federal, em atendimento à solicitação efetuada no TC 015.692/2018-3; e
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9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno
do TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2289-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 010.503/2019-6
Natureza: Representação (com pedido de medida cautelar).
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF)
Representante: ConnectCom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda.
Representação legal: Leandro Santos de Souza (OAB/SP 215.039), representando a
ConnetCom
SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI.
CONHECIMENTO.
OITIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR
PLEITEADA. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela empresa ConnectCom Teleinformática Comércio e
Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades havidas no Pregão Eletrônico 5/2019, cujo objeto
são serviços técnicos especializados, continuados, na área de Tecnologia da Informação, de suporte técnico
a usuários (Service Desk) e sustentação à infraestrutura do Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicações (NUTIC-SEDE) da Polícia Rodoviária Federal e da Divisão de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação e Comunicações (DITIC) – peça 3, p. 1.
2.
O certame teve como vencedora a empresa Algar TI Consultoria S.A., com contratação
vigente por 12 meses, prorrogável por até 60 meses, no valor homologado de R$ R$ 4.702.193,59
(peça 9, p. 1).
3.
Eis o trecho da instrução de peça 41, chancelada pelo diretor da subunidade (peça 42),
que ora reproduzo:
“[...]
B. MOMENTO PROCESSUAL
1. Na instrução inicial de peça 15, foram apresentadas as alegações da representante:
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a) foi indevidamente desclassificado do certame sob a justificativa de não comprovação
da capacidade técnica, tendo em vista que o órgão não teria demonstrado motivo plausível ou
fundamentação para a desclassificação, tampouco efetuado diligências para esclarecimentos,
conforme estabelece o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e os Acórdãos 3.418/2014-TCU Plenário
(Relator Ministro Marcos Bemquerer), 2.873/2014-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto
Sherman), 2.159/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes), 1.795/2015-TCUPlenário (Relator Ministro José Múcio) e 3.615/2013-TCU-Plenário (Relator Ministro Valmir
Campelo) – peça 1, p. 7-13;
b) foi prematuramente desclassificado do certame sob a justificativa de inconformidades
na proposta de preços e na planilha de custos, uma vez que esses documentos conteriam apenas
erros formais e que poderiam ter sido saneados mediante diligência, afrontando-se o item
5.28.5 do edital e os Acórdãos 1.811/2014-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Sherman)
e 2.546/2015-Plenário (Relator Ministro André de Carvalho) - peça 1, p. 14-24;
c) houve tratamento diferenciado por parte do órgão na análise da sua documentação, em
comparação com a da empresa convocada após sua desclassificação (Algar TI Consultoria
S/A), tendo em vista que o órgão teria examinado a documentação do representante em apenas
um dia, ao passo que teria analisado a documentação da Algar TI Consultoria S/A em
aproximadamente dez dias, concluindo, com base nisso, que o pregoeiro e a equipe técnica de
apoio já estariam convictos do não atendimento da documentação do representante, decidindo
por não concluir a análise detalhada da documentação, ao passo que examinou a documentação
da Algar TI Consultoria S/A com muito mais afinco (peça 1, p. 21-22); e
d) sua desclassificação indevida resultaria em um prejuízo de aproximadamente um
milhão de reais, afrontando os princípios da economicidade, da vantajosidade, da vinculação ao
instrumento convocatório e do interesse público (peça 1, p. 24-25).
2. Na mesma instrução inicial, ficou assente estarem presentes os requisitos de
admissibilidade da representação, e, diante da iminência da contratação, da essencialidade do
serviço licitado e das deficiências do contrato similar vigente, restou configurado o perigo da
demora, mas também aventado o perigo da demora reverso diante de eventual cautelar.
3. A mesma instrução examinou a plausibilidade jurídica das alegações presentes na
representação, restando como pontos a serem esclarecidos em oitiva prévia (i) se as
inconformidades que levaram à inabilitação e desclassificação da representante poderiam ou não
ser supridas por diligência; (ii) quais os registros das eventuais diligências realizadas sobre a
habilitação e a proposta de preços da representante; (iii) a pertinência do questionamento da PRF
sobre a falta de inclusão dos custos ou a inadequação de ferramentas/softwares usadas pela
representante, entre elas Zabbix e Nagios, que são utilizadas atualmente pela PRF, tendo em
conta que os custos de licenciamento deveriam constar da proposta se utilizadas outras
ferramentas (item 5.13 do termo de referência – peça 3, p. 36); (iv) o motivo para intervalos de
tempo tão distintos no exame da documentação das empresas ConnectCom e Algar; e (v) a perda
econômica com o resultado do certame.
4. Assim, na mesma instrução em referência, propuseram-se, em suma, a oitiva prévia do
DPRF, a oitiva da empresa Algar TI Consultoria S/A (05.510.654/0001-89) e alertas ao DPRF, o
que foi acatado pelo relator do feito em despacho de peça 17, que determinou as providências
pertinentes.
5. Promovidas as oitivas quanto às alegações do representante e demais questões levantadas
por esta Unidade Técnica (peças 19-22), passa-se a analisar as respostas apresentadas, ponto a
ponto, conforme transcrição/contextualização a seguir, no tópico Exame Técnico.
[...]
E. EXAME TÉCNICO
E.1 – Oitiva do DPRF (peça 19)
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Item “a”: fundamentação para a inabilitação e a desclassificação da empresa ConnectCom
Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. do certame, informando se as inconformidades que
ensejaram a inabilitação e a desclassificação poderiam ter sido supridas mediante diligência.
Manifestação do órgão (peça 23, p. 1-2):
a) toda documentação enviada pela empresa foi diligenciada e os contratos referentes aos
atestados apresentados foram analisados e, mesmo assim, as exigências do edital referentes à
capacitação técnica não foram comprovadas, nem mesmo na fase de recursos.
Análise:
6. O mérito desta manifestação é examinado na análise dos demais itens da oitiva, que
detalham os procedimentos realizados.
Item “b”: comprovação de que o órgão realizou as diligências citadas no item 5 do Ofício
167/2019/DISTI/CTIC/DIRAD, ou motivo para o órgão não ter efetuado diligências para suprir
as inconformidades na comprovação da capacidade técnica, na proposta de preços e na planilha
de custos que teriam ensejado a desclassificação dessa empresa do certame.
Manifestação do órgão (peça 23, p. 2-4):
a) foi convocado um servidor para atuar exclusivamente nas diligências da documentação
da empresa ConnectCom, conforme comprovado pelas convocações 1274/2019 (SEI 17458539) e
2721/2019 (SEI 18126054) e pelos relatórios das respectivas convocações (SEI 18143622 e SEI
18579374), resultando no Ofício 124/2019/DISTI/CTIC/DIRAD, (SEI 17992484);
b) foram realizadas diligências, com base nos atestados apresentados, de 50 processos,
documentos ou contratos (relacionados à peça 23, p. 2-4); e
c) ressalta-se que em nenhuma das fases recursais a empresa ConnectCom indicou os
documentos que comprovariam as exigências não cumpridas, alegando simplesmente que a PRF
não fez a análise da documentação.
Análise:
7. O cerne da questão é que o item 5 do Ofício 167/2019/DISTI/CTIC/DIRAD supracitado
(peça 28) informa sobre a realização de diligências na documentação da representante, então
recorrente, dizendo que foram suficientes para “não aprovação da proposta, conforme Ofício
124/2019/DISTI/CTIC/DIRAD” (peça 27), mas este último ofício não menciona que diligências
foram realizadas para esclarecer dúvidas sobre documentos de habilitação e proposta da
representante.
8. Contudo, o primeiro ofício precitado faz afirmação, ainda que genérica, de que “foram
feitas diligências na documentação apresentada”, ao tempo em que faz referência a “erros
insanáveis” na planilha de composição dos custos, que não previu todos os custos contratuais e
não detalhou todos os itens. Sobre a afirmação genérica, o órgão parece confundir o sentido de
diligências com o do exame documental protocolar. Sobre os erros insanáveis, o órgão comenta
que a empresa detalhou apenas 16 dos 18 itens de serviços previstos no Anexo I do TR (peça 3, p.
90-91), sendo que em seu recurso alegou que o detalhamento dos itens 15 e 16 referiam-se
respectivamente aos itens 17 e 18, faltando de todo modo detalhar dois itens/serviços,
prejudicando a análise de exequibilidade da proposta.
8.1. Nada obstante, apesar de nominar de forma confusa as planilhas de custos e formação
de preços para cada um dos 18 itens que compunham o grupo único licitado (sem
correspondência entre a numeração do “perfil” e a numeração do item licitado), uma leitura atenta
revela abrangência de todos os 18 itens licitados, ao contrário do que deduziu a PRF, conforme
demonstrado no quadro 1 abaixo:
Quadro 1 –Planilhas de custos da proposta da ConnectCom
Serviços

Item
1

Atendimento remoto ao usuário

Nº de
profissionais
8

Valor
total para 12
meses (R$)
328.22

Planilhas
apresentadas (páginas da
peça 39)
Perfil 1 (p. 2-4)
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4,96
Atendimento presencial ao usuário

2

4

175.32

Perfil 2 (p. 5-7)

256.70

Perfil 3 (p. 8-10)

60.000,

Perfil 4 (p. 14-16)

163.22

Perfil 5 (p. 17-19)

112.15

Perfil 6 (p. 20-22)

335.39

Perfil 3 (p. 11-13)

141.88

Perfil 7 (p. 23-25)

219.71

Perfil 8 (p. 26-28)

268.33

Perfil 9 (p. 29-31)

5,76
Apoio à governança de TI

3

2
2,56

Monitoramento
de
redes/serviços/aplicações
Apoio ao gerenciamento de
5
identidades
Serviços de rede e domínio
6
Microsoft
Serviços de bancos de dados
7
4

1
00
1
0,16
1
1,88
2
3,76

Serviços de comunicação e
mensagens elet.
Redes locais, metropolitanas e
9
longa dist.
Apoio a processos de segurança da
1
inform.
Serviços de aplicações
1
8

0

1
6,08
2
8,80
2
8,96
3

Serviço de orquestração de
servidores
Serviço de sistemas operacionais
1
1

2

1

Perfil 10 (p. 3537)

135.79
0,32

1

Perfil 11 (p. 3840)

126.90

Perfil 9 (p. 32-34)

2,64

3
Serviço de armazenamento de

1

2

dados

4

Infraestrutura física de datacenter

1

346.56
2,16

1

Supervisão I (relativa aos itens 1 e

1

89.260,

1

2)

6

T

174.40

1

a 15)

Perfil 15 (p. 5052)

129.92
1,48

-

Perfil 14 (p. 4749)

8,72
Supervisão III (relativa aos itens 6

1
8

118.43

1

4 e 5)

Perfil 13 (p. 4446)

2,32
Supervisão II (relativa aos itens 3,

1
7

Perfil 12 (p. 4143)

20

5

otal

505.99
3,32

1

35

Perfil 16 (p. 5355)

3.688.2

-

36,60
Fonte: Proposta de preços da representante (peça 39, p. 1) e respectivas planilhas de custos e formação de preço (peça 39, p. 2-59).

9. Por sua vez, o segundo ofício citado faz referência a “vícios da planilha que não
permitiram sequer avançar à análise de exequibilidade da proposta” da representante, listando 15
diferentes inconformidades encontradas na sua planilha de composição de custos, além de cinco
inconformidades na sua documentação de habilitação.
9.1 As cinco inconformidades relativas aos atestados de capacidade técnica apresentados
pela representante correspondem à falta de comprovação de experiência na prestação de serviços:
(1) em ambiente de “no mínimo 15 controladores de domínio distribuídos geograficamente nos
sistemas Windows Server 2008 R2 e 2012 ou superior, previstos no item 8.8.2”; (2) em ambiente
de “no mínimo 200 servidores Linux, previstos no item 8.8.2, IX”; (3) “de administração,
configuração e manutenção de solução de correio eletrônico com no mínimo 12.500 caixas
postais, previstos no item 8.8.2, XI”; (4) em ambiente virtualizado “em alta disponibilidade,
como no mínimo 10 servidores de rede físicos e 200 máquinas virtuais, previstos no item 8.8.2,
XII”; (5) referentes a “servidores de aplicação web, de no mínimo 60 servidores de aplicações
Web, previstos no item 8.8.2, XIII”.
9.1.1. Na representação, sobre essas inconformidades de qualificação, a empresa limitou-se
a explanar sua longa experiência no ramo, citar jurisprudência que prestigia a realização de
diligência para corrigir falhas sanáveis e afirmar que as exigências correspondentes às
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inconsistências “1” a “4” e “5” são respectiva e cabalmente comprovadas pelos atestados
emitidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Arquivo Nacional e Polícia Técnica Científica
(peça 1, p. 8-13). Não detalhou nem especificou a suposta improcedência das inconformidades
apontadas, sendo genérico na sua refutação e prejudicando a análise por parte desta Corte e,
principalmente, pela PRF.
9.1.2. Observa-se que não há menção a questionamentos das licitantes sobre a necessidade e
proporcionalidade das exigências de habilitação técnica previstas nos itens 8.8.2 do edital e no
item 5.19.2 do seu TR (peça 3, p. 8-9 e 41-42), o que, juntamente com as disposições contidas
nos itens 8.8.8 a 8.8.10 do edital e nos itens 5.19.8 a 5.19.10 do seu TR (peça 3, p. 10 e 42),
explicitando que os quantitativos exigidos se limitam ao máximo de 50% da demanda ou do
dimensionamento atual da PRF, denotam adequação das referidas exigências.
9.1.3. Pressupondo então perfeita adequação das exigências técnicas para habilitação, temse, em suma, o exame proferido pela PRF exposto no quadro 2 abaixo, que leva a uma profusão
de diligências possíveis, mas também a uma situação necessariamente de inabilitação, o
desatendimento cabal do exigido no item 8.8.2.XI do edital e no item 5.19.2.11 do TR.
Quadro 2 – Itens de qualificação técnica descumpridos pela representante e diligências
possíveis
Descrição da exigência
Análise da PRF
Diligências
(item do TR)
possíveis
Serviços de administração,
-SPTC - Não descreve
4
pontos
configuração e manutenção em controladoras de domínio.
omissos/obscuros;
redes locais Windows (...) em
-Arquivo
Nacional
(2
3 entidades
ambiente de, no mínimo, 15 controladoras),
mas
não
cita (todas)
a
controladores
de
domínio localidades (97).
diligenciar
distribuídos
geograficamente
-Loreal
não
descreve
(item 5.19.2.8 do TR)
quantidade nem a versão.
Serviços de administração,
-Arquivo Nacional - 30
1
ponto
configuração e manutenção de servidores (84) (97).
omisso/obscuro;
sistemas
operacionais,
em
-Caixa Bauru (95 e 59) não
1 entidade
ambiente com no mínimo, 200 descreve quantidade de servidores.
(Caixa Bauru) a
servidores Linux (item 5.19.2.9 do
-SPTC (92, 89) 18 servidores diligenciar
TR)
(1 Suse, 16 Ubuntu e 1 CentOS).
Serviço de administração,
-SPTC - 5.600.
Desatendida
configuração e manutenção de
-Arquivo Nacional - 1.000.
a exigência, a
solução de correio eletrônico com,
princípio não se
no mínimo, 12.500 caixas postais
mostra necessária
(item 5.19.2.11 do TR)
diligência
Experiência na execução de
-SPTC- Não atende ao
2
pontos
serviços
de
implantação, quantitativo.
omissos/obscuros;
configuração e administração de
-Arquivo Nacional - descreve
2 entidades
ambiente virtualizado em alta 150 servidores virtualizados em (Arquivo
disponibilidade com, no mínimo, projeto de cloud em tecnologias Nacional e Caixa
10 servidores de rede físicos e 200 Windows (88).
Bauru)
a
máquinas virtuais (item 5.19.2.12
-Caixa Bauru não descreve diligenciar
do TR)
quantidade de servidores (95 e 59).
Serviço
de
instalação,
-SPTC - Não cita quantidade e
5
pontos
configuração, administração e JBOSS.
omissos/obscuros;
manutenção, de no mínimo 60
-Arquivo
Nacional
não
3 entidades
servidores de aplicação
descreve PHP, e não atende na a diligenciar

398
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Web,
utilizando
as quantidade, pois tem 45 instâncias
ferramentas de aplicação, Apache nas demais tecnologias (97).
PHP, TomCat e JBoss (item
-F9C
Não
descreve
5.19.2.13 do TR)
quantitativos e não executam o
servido de administração.
Total das diligências mínimas: 12 pontos omissos/obscuros e 5 entidades diferentes a
diligenciar: SPTC, Arquivo Nacional, Loreal, Caixa Bauru e F9C.
Fonte: Checklist utilizado pela PRF para verificar o cumprimento das exigências de habilitação pela representante (peça 36).

9.1.4. É certo que a PRF poderia ter efetuado diligências aos entes emitentes dos atestados,
contudo, também é certo que as licitantes devem primar pela descrição clara e completa dos
serviços nos referidos atestados, sob pena de perder sua serventia probatória. A faculdade que
tem o órgão de diligenciar para obter esclarecimentos, que, no presente caso, diante dos valores
envolvidos e da possibilidade de economia na hipótese de sustentação da proposta técnica da
representante, transmutar-se-ia em uma espécie de poder-dever, não se mostra absoluta, diante de
fatores de risco que se apresentem, como se apresentaram, de forma acumulada: descumprimento
mais cabal de uma exigência técnica, multiplicidade de pontos a diligenciar, falhas tanto na
habilitação quanto na proposta técnica e situação precária do contrato vigente em razão de baixo
preço adjudicado em 2017 em relação ao orçado (esses dois últimos fatores abordados adiante).
9.2. As 15 inconformidades referentes às planilhas de composição de custos correspondem
à: (I) falta de (I-a) custo com capacitação, (I-b) custo de deslocamentos e diárias para treinamento
dos NUTICs das regionais, previsto no item 5.15.11.5 do TR, (I-c) custo para o preposto do
contrato, dentro do custo operacional, (I-d) planilha-detalhamento dos custos dos itens 17 e 18
licitados, (I-e) custo de licenciamento das ferramentas presentes nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 do
TR, atendendo a exigência de que “o eventual custo de licenciamento de cada ferramenta deverá
constar como insumo na planilha de formação de preços” constante do item 5.20.6 do TR, (I-f)
informação sobre as ferramentas/softwares que serão utilizados, atendendo a exigência “deverá
constar na proposta técnica a descrição das ferramentas que pretende adotar, em conformidade
com o descrito nas seções 5.5, 5316 e 5.17” constante do item 5.20.6 do TR; e (II)
inconsistência/inadequação na composição de custos dos perfis 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, e 15, em
desacordo com o quadro resumo da planilha e, em alguns casos, ficando acima do lance ofertado
para o item correspondente.
9.2.1. As falhas I-e e II são todas relacionadas entre si e decorrem da imprecisão ou
confusão na denominação dos diferentes perfis profissionais, conforme discorrido no item 8.1
acima, denotando que poderia ser corrigido pelo órgão mediante análise mais acurada. Quanto às
falhas Ia, I-b e I-c (falta dos custos com capacitação, com deslocamentos e diárias e com
preposto), a representante argumentou que os dois primeiros custos foram rateados entre os perfis
e inserido como “custos indiretos”, conforme item 5.20.4 do TR, que prevê custos administrativos
incluindo “licenciamento, capacitação, deslocamentos e diárias etc.” (peça 3, p. 43); e que o
terceiro custo foi igualmente rateado e inserido como custos indiretos em vista do edital não
prever item específico para preposto. As demais falhas (I-e e I-f) são tratadas à parte pois
constituíram itens próprios (“c” e “d”) da oitiva.
9.2.2. Razoável a alegação referente ao custo com preposto(s), mas não as referentes aos
demais custos, em vista da letra do item 5.20.2 do TR: “A licitante deverá apresentar Proposta
Técnica, contendo Planilha de Formação de Preço (Anexo I), com a descrição detalhada do objeto
ofertado (...), abrangendo a descrição dos custos dos insumos que serão empregados para a
prestação dos serviços” (peça 3, p. 43). Vê-se que a proposta da representante manteve, em todas
as 18 planilhas de custos, o campo “MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS” em branco, enquanto,
para efeito comparativo, a licitante vencedora especificou naquele campo o valor de R$ 622,79
em cada uma das 18 planilhas de custos (peças 39 e 40). Considerando que a representante lançou
os três custos questionados em “custos indiretos” e em valores que variaram de R$ 307,48 a R$
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1.411,15 e que considerou em sua proposta que os custos indiretos correspondiam aos gastos
“com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, tais como
despesas relacionadas a: a) funcionamento e manutenção da sede (...); b) pessoal administrativo;
c) material e equipamentos de escritório; d) supervisão de serviços; e) seguros” (peça 39, p. 59),
pode-se questionar a exequibilidade dos três custos em questão, diante dos valores e da gama de
despesas envolvidas, e questionar particularmente a compatibilidade de dois desses custos
(capacitação e deslocamentos/diárias dos profissionais) com as despesas que são apropriadas pela
representante nos “custos indiretos”, conforme transcrito.
9.2.3. Desse modo, o edital poderia ter sido mais explícito quanto ao enquadramento dos
diferentes custos em questão; na falta disso, a licitante poderia enquadrá-los como insumos ou
como custos indiretos, se mencionado explicitamente em sua proposta para proporcionar a análise
pelo órgão. Mas, não poderia a licitante fazer um enquadramento que fosse incompatível com as
explicações contidas na própria proposta (no caso, a descrição dos gastos que compreendiam os
custos indiretos) e com os valores apostos nesse enquadramento, sob pena de desclassificação
(por inviabilizar a aferição da exequibilidade dos custos envolvidos ou mesmo importar a sua
inexequibilidade).
10. Assim, os erros e inconformidades encontradas pela PRF na documentação de
habilitação e na proposta de preços da representante mostram-se parcialmente procedentes e
válidos para inabilitar e desclassificar a representante, devendo ser considerada relativizada a
necessidade de diligências para sanear as falhas documentais da licitante, considerando inclusive
o seu caráter facultativo e discricionário, a teor do que dispõe o § 3º do art. 43 da Lei 8.666/1993.
De fato, a diligência deve ser pontual, excepcional, não deve servir para reformatar propostas ou
sanear exaustivamente a documentação dos licitantes.
10.1 Mais do que isso, no presente caso, a representante não especifica sua discordância em
relação aos motivos de sua inabilitação, nem compatibiliza a inclusão dos custos com capacitação
e deslocamentos/diárias dos profissionais como “custos indiretos” em sua planilha com a
descrição que faz desses custos indiretos na sua proposta técnica, nem apresenta atestados
completos em seus conteúdo informativo, não cabendo aos órgãos licitador e de controle ajustar
propostas das licitantes nem advogar para elas. Nesse sentido, observa-se que, fundamentalmente,
a diligência serve para aclarar fatos e confirmar ou refutar conteúdo dos documentos, muito mais
do que preencher conteúdos e completar informações cruciais que deles deveriam constar, como a
especificação qualitativa e quantitativa dos serviços nos atestados de capacitação técnica, sob
pena do risco de inclusão de novos elementos que já deveriam constar da documentação e da
proposta. A esse respeito, é ilustrativo o teor de ementas de julgados do Tribunal:
Acórdão 747/2011-Plenário, relator ministro André de Carvalho: É adequada a
diligência efetuada para esclarecimento de atestado de capacidade técnica.
Acórdão 2.873/2014-Plenário, relator ministro Augusto Sherman: Não cabe a inabilitação
de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio
de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de
documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes.
Acórdão 3.418/2014-Plenário, relator ministro Marcos Bemquerer: Ao constatar incertezas
sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam
critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o
responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da
Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993).
10.2. Seria admissível e até recomendado um esforço adicional do órgão para resguardar a
proposta da representante, com preço baixo (um milhão de reais a menos do que a terceira
colocada), como aventado no item 9.1.4 desta instrução. Contudo, cabe ao órgão também sopesar
os demais fatores e circunstâncias envolvidas, relacionados ao desatendimento completo (não
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sanável por diligência) da experiência mínima relacionada ao correio eletrônico, à multiplicidade
de falhas, abrangendo a capacitação e a proposta técnicas, e à situação temerária vivenciada pelo
órgão em contrato similar vigente em razão do valor baixo contratado relativamente ao orçado.
As razões apresentadas pela PRF nos autos para a desclassificação e inabilitação da representante
indicam que foram levadas em conta essas circunstâncias e fatores de riscos, dentro de seu poder
discricionário.
Item “c”: motivo para o órgão entender que as ferramentas Zabbix e Nagios (que seriam
utilizadas pelo representante, conforme informado no recurso administrativo interposto por ele)
estariam em desconformidade com o item 5.17 do termo de referência (conforme registro
constante no item 6.4 do Ofício 167/2019/DISTI/CTIC/DIRAD), uma vez que não há
impedimento, no edital, de o contratado utilizar as referidas ferramentas.
Manifestação do órgão (peça 23, p. 4):
a) houve um erro na digitação no item 6.4 do Oficio 167/2019/DISTI/CTIC/DIRAD: o item
citado como 5.17 trata-se do item 5.16 do Termo de Referência, conforme contexto do item 6.4
do referido documento, cujo conteúdo faz referência à ferramenta de suporte remoto, que é
descrita no citado item 5.16 do Termo de Referência.
Análise:
11. O item 6.4 do Ofício 167/2019 citado na oitiva trata, de fato, faz referência ao item 5.17
do TR quando queria fazer referência ao item 5.16 do TR, que encabeça uma seção de subitens
com o título “Características da ferramenta de suporte remoto”, justamente a questão em pauta.
Considerando o teor do item 6.4 do ofício em tela (de que nenhuma das ferramentas indicadas
pela representante em seu recurso administrativo são de acesso remoto), o que se depreende é que
faltou a representante indicar em sua proposta a ferramenta de acesso remoto que iria utilizar se
fosse contratada e, consequentemente, faltou indicar seu custo eventual.
Item “d”: motivo para a desclassificação do representante em função do não
preenchimento dos custos de licenciamento, tendo em vista tratar-se de custo eventual, cujo
preenchimento é exigível apenas no caso de opção pela utilização de outras ferramentas que não
as atualmente utilizadas pelo órgão, conforme estabelecem os itens 5.13 e 5.20.6 do edital.
Manifestação do órgão (peça 23, p. 5):
a) não houve a indicação pela ConnectCom de quais ferramentas iria utilizar para atender
os itens 5.15, 5.16 e 5.17;
b) na fase de recurso, após a não aprovação da proposta por, entre outros motivos, não
informar as ferramentas que seriam empregadas na PRF, a empresa informou as ferramentas para
atender o item 5.15 e 5.17, indicando o uso inclusive da ferramenta Citsmart, que é paga, sem
somar o custo na planilha de despesa, para aquisição de tal software; atualmente, o licenciamento
do Citsmart é custeado pela empresa que presta serviço na PRF, através do Contrato
Administrativo 38/2017; e
c) a ConnectCom não informou qual a ferramenta de suporte remoto iria utilizar para suprir
o item 5.16 do edital em nenhuma fase do certame.
Análise:
12. Há uma controvérsia entre a alegação da representante de que as ferramentas que
utilizaria são de código aberto e gratuitas, inclusive a CITSmart (peça 1, p. 19), e a informação da
PRF de que a referida ferramenta tem custo, inclusive no contrato vigente. A presença de
informações sobre o software no sítio https://softwarepublico.gov.br indica sua gratuidade ou,
pelo menos, custos ínfimos em seu uso, não devendo prosperar a desclassificação da
representante pelo motivo de não ter apresentado os custos de licenciamento da citada ferramenta,
quando considerado isoladamente.
13. Contudo, a falta de indicação, na proposta da representante, de quais softwares iria
utilizar é falha básica e descumprimento do item 5.20.3 do TR (peça 3, p. 43), o qual exige que
conste da proposta técnica a descrição das ferramentas que a licitante pretende adotar. Nem
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mesmo na fase recursal a questão ficou totalmente esclarecida pela representante, quando deixa
de indicar a ferramenta de suporte, se limitando a, em seu recurso administrativo, transcrever o
item 9.1 do TR (que trata da obrigação de a contratada disponibilizar todo o material permanente
e se responsabilizar pelo material de consumo que utilizar) e mencionar que não teria custos com
a utilização das ferramentas utilizadas por ela e pelo órgão, “OTRS, Zabbix, Nagios, Mantis e
CITSmart, por serem open source (peça 5, p. 17-18). Para ilustrar comparativamente, a proposta
da vencedora trouxe a informação “pretendemos adotar preferencialmente a ferramenta CA
Service Desk” (peça 40, p. 6), bem como incluiu no “módulo 3: insumos diversos” das planilhas
de custos a ferramenta ITSM (peça 40, p. 8, 11, 15, 19, 23 etc.).
13.1. Poder-se-ia questionar se a falta poderia ser saneada por diligência, mas ocorre que a
indicação da ferramenta em questão era crucial e o contexto da proposta e da documentação
apresentadas era de multiplicidade de falhas e, a despeito de a exigência estar explicitada no
edital e ter sido um dos motivos expressos de sua desclassificação, nem mesmo em seu recurso
administrativo a representante logrou supri-la.
Item “e”: motivo para a análise da documentação da ConnectCom Teleinformática
Comércio e Serviços Ltda. e a da Algar TI Consultoria S/A ter levado intervalos de tempo tão
distintos, uma vez que o exame da documentação da primeira empresa teria levado apenas um
dia, ao passo que a documentação da segunda teria sido examinada em aproximadamente dez
dias.
Manifestação do órgão (peça 23, p. 5):
a) não houve intervalos de tempo distintos na análise da documentação da ConnectCom e
da Algar, pois as análises das propostas foram executadas por uma equipe em Brasília,
presencialmente, e que exigiu a convocação de servidor de outra regional, conforme os
documentos de convocações 1274/2019 (SEI 17458539) e 2721/2019 (SEI 18126054) e os
relatórios das respectivas convocações (SEI 18143622 e SEI 18579374), não havendo análise das
propostas fora do prazo de convocação do servidor; ou seja, a análise da empresa ConnectCom se
deu nos dias 28 e 29 de março, e a da Algar foi realizada nos dias 9 e 10 de abril, mantendo a
imparcialidade e igualdade nos tempos de análise de suas propostas.
Análise:
14. A ata da sessão (peça 4, p. 41-43) demonstra a cronologia dos procedimentos
realizados, eis os principais: no dia 28/3/2019, às 10:49, foi oportunizado à 1ª colocada a
apresentação de sua documentação; às 14:20 foi comunicado o encerramento do prazo (que havia
sido prorrogado) para a 1ª colocada apresentar sua documentação e convocada a 2ª colocada (a
representante) para fornecer a documentação, que foi totalmente enviada às 16:23 do mesmo dia
28/3; logo a sessão foi suspensa para análise dos documentos enviados; em 1º/4/2019, a sessão foi
reaberta, quando às 14:08 foi comunicada a não-aprovação da documentação da ConnectCom; às
14:09 foi convocada a 3ª colocada (Algar) para fornecer a documentação, enviada às 16:15 do
mesmo dia 1º/4; a sessão foi suspensa nesse dia e nos dias 3, 4, 5 e 10/4 para análise da
documentação da 3ª colocada; em 11/4/2019 a sessão foi reaberta, sendo comunicada a aprovação
da proposta e documentação da 3º colocada às 10:02 e, oficialmente pelo sistema, às 11:21.
15. A menos que as suspensões recorrentes da sessão do certame tenham ocorrido para
aguardar a disponibilização de servidor para análise, os registros da ata denotam análise
demorada da documentação de habilitação e proposta da 3ª colocada, bem distinta do prazo de
dois dias úteis utilizado na análise dos documentos da representante. Nada obstante, os novos
elementos acostados pela PRF, tratados em tópico próprio adiante, apresentam um mesmo tipo de
instrumento utilizado para verificação da documentação de habilitação das duas empresas, o que
tende a dispensar diligência que busque mais esclarecimentos e cópia das convocações citadas.
Item “f”: demais informações que julgar necessárias.
Manifestação do órgão (peça 23, p. 5-8):
a) a empresa atualmente contratada para o mesmo objeto do pregão 5/2019 (mediante o
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Contrato Administrativo 38/2017, celebrado em 28/12/2017, oriundo do PE 14/2017), é a
CIMCORP Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda., que tem encontrado grande
dificuldade para atender as metas fixadas, sendo observado que a dificuldade é decorrente, em
parte, do baixo efetivo empregado pela empresa e que, para atender o contrato a contento, a
contratada deveria disponibilizar mais funcionários capacitados à plena resolução das demandas
da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação;
b) no citado PE 14/2017, em razão da disputa havida, o valor da proposta vencedora fechou
em R$ 2.888.569,25, correspondente a apenas 32% do valor global estimado para atender a todas
as exigências do Termo de Referência (R$ 8.835.505,08), o que certamente impactou na
capacidade da empresa de prestar o serviço livre de intercorrências e glosas e, segundo
declarações da própria empresa, tornou o contrato financeiramente inviável;
c) diante desses problemas, fica claro que a continuidade do Contrato Administrativo
38/2017 não é certa, que não atende às necessidades da PRF e que, devido às intercorrências e
penalidades aplicadas, poderá ocasionar a sua rescisão contratual; (à peça 34, p. 2, consta que o
contrato foi renovado com cláusula de encerramento quando de outra contratação do serviço);
d) eventual não-prestação do serviço objeto do pregão 5/2019 poderá ocasionar: (I) parada
de todos os sistemas da PRF, entre os quais destacam-se os 30 nomeados à peça 23, p. 6-7; (II)
interrupção total das atividades administrativas e operacionais da PRF, em todo o território
nacional, por ausência de sustentação dos sistemas informatizados; (III) perda dos dados
sensíveis, de Segurança Nacional, armazenados no Datacenter Nacional da PRF; (IV) danificação
dos equipamentos, máquinas e hardwares existentes no Datacenter Nacional da PRF, atualmente
avaliados em mais de R$ 50.000.000,00;
d) diante da necessidade da continuidade dos serviços licitados e dos riscos de sua não
continuidade e considerando que as reclamações da empresa ConnectCom são frágeis e sem
fundamentos sólidos, solicita a continuidade no processo de contratação, sem aguardar a
apreciação definitiva da matéria; e
e) transcreve fragmento do despacho 1043/2019-CGLOG (peça 23, p. 8-11), e anexa cópia
do referido despacho e de outros documentos (peça 23, p. 13-29, e peças 25-29).
Análise:
16. As informações adicionais trazidas pela PRF denotam, em suma, preocupação do órgão
com os efeitos de eventual decisão do TCU suspensiva da contratação da empresa vencedora do
PE 5/2019, em vista de poder forçar a PRF a manter, por mais tempo do que o desejado, o
problemático contrato atual, que não estaria atendendo a contento as demandas e necessidades do
órgão. Ilustra tal preocupação mencionando possíveis graves consequências sistêmicas e
operacionais que decorreriam de eventual paralisação da prestação dos serviços licitados.
17. Deflui também das informações a preocupação de que eventual valor reduzido de
contratação resulte em pior qualidade na prestação dos serviços, o que estaria já ocorrendo com o
contrato atual (38/2017), advindo de valor adjudicado (R$ 2,8 milhões) correspondente a 32% do
valor estimado no certame originário. No certame sob exame nestes autos, a proposta da
representante (R$ 3,6 milhões) corresponde a 43% do orçado (R$ 8.235.379,46 – peça 3, p. 144).
E.2 – Oitiva da empresa Algar (peça 21)
Item único: caso deseje, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação.
Manifestação da empresa vencedora do item 3 em questão (peças 31-32):
a) a representante replica no TCU o seu recurso administrativo contra sua desclassificação
no âmbito do PE 5/2019, não havendo tema novo que já não tenha sido exaurido pelo órgão
licitador; tal replicação implica que a representante postula a tutela de interesse subjetivo próprio,
o que o TCU refuta reiteradamente em sua jurisprudência, a exemplo dos Acórdãos 2.547/2013TCU-2ª Câmara - Ministro Relator Aroldo Cedraz, 3.225/2014-TCU-1ª Câmara - Ministro
Relator Benjamin Zymler, 2.456/2014-TCU-Plenário - Ministro Relator José Múcio, 3.474/2014TCU-Plenário - Ministro Relator Bruno Dantas, 11.148/2015-TCU-2ª Câmara - Ministra Relatora
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Ana Arraes, 1.642/2016-TCU-Plenário - Ministro Relator Walton Rodrigues e 1.045/2019-TCIPlenário - Ministro Relator Augusto Sherman.
b) em decorrência lógica, o posicionamento e os fundamentos esposados pela ora
respondente já estão nas contrarrazões prestadas àquele recurso administrativo; por economia
processual, caso ainda não esteja nos autos do TC 010.503/2019-6, a Selog poderá obter junto ao
DPRF as contrarrazões, como fonte formal e originária;
c) sobre a variação de valores entre as propostas, apontando-se uma diferença de 27,49% a
maior para o preço ofertado por esta respondente, tal argumento deve ser recebido "cum grano
salis", já que o preço adjudicado está mais próximo ao comportamento dos demais licitantes do
que ao da representante;
d) noutro viés, o menor preço não pode ser sinônimo de melhor preço quando existe um
desvio dos valores médios que se revelam no pregão licitatório, não prosperando a alegação da
representante de haver risco ao erário, pois que o baixo valor por ela ofertado remete à
inexequibilidade ou ao preço predatório, fenômenos econômicos juridicamente considerados
lesivos ao erário e ao funcionamento normal da Administração Pública; ademais, a diferença
nominal de valores é mero argumento da representante para impressionar em interesse próprio,
não representa necessariamente desvantagem, não está provada nem justificada, por avaliação do
conjunto dos preços, ao contrário, a discrepância coloca a representante sob suspeita em cotejo
aos demais licitantes; a representante não desenvolve argumento robusto sobre existência de
onerosidade, tratando-o “em passant”; e
e) pleiteia a respondente acolhimento da sua manifestação, acostamento aos autos de suas
contrarrazões contidas no processo do PE 5/2019 e envio das comunicações do TCU ao endereço
“SBS, Quadra 2, Bloco Q, 42º andar, salas 401 e 402, Edifício João Carlos Saad, Asa Sul, CEP
70.070-120, Brasília-DF”.
Análise:
18. A interessada respondente basicamente remete a sua resposta às contrarrazões
apresentadas ao recurso da representante, sem as apresentar nem as resumir, e questiona o baixo
valor da proposta da representante, destoante das concorrentes e temerário quanto à
exequibilidade. De fato, o valor da proposta final da representante (após a fase de lances) destoa
muito dos valores propostos pela maior parte das licitantes, bem como do valor de sua própria
proposta original, que foi de R$ 8.235.379,40 (peça 4, p. 39), indiciando a possibilidade de estar
subestimada ou mesmo ser inexequível.
E.3 – Elementos adicionais fornecidos pela PRF (peça 38)
19. Em 8/7/2019, foram juntados aos autos novos elementos apresentados pela PRF (peças
33-38), os quais são apresentados e analisados na sequência.
19.1. A peça 33 corresponde meramente ao ofício de encaminhamento dos novos
elementos. As peças 34 e 38, a ofícios internos que ressaltam alguns fatos e argumentos
reforçadores da correção do ato de desclassificação e inabilitação da representante. A peça 35
refere-se à resposta original da PRF à oitiva (mesmo teor da peça 24 e da peça 23, p. 1-12). E as
peças 35-36, aos checklists utilizados para verificar o cumprimento das exigências pelas empresas
ConnectCom e Algar.
19.2. Os fatos e argumentos constantes das peças 34 e 38 são os seguintes:
a) na fase de classificação, o exigido é que se faça a análise somente da proposta
registrada, sendo analisada a documentação de habilitação somente se a proposta for aprovada;
contudo, a área técnica fez diligências além do exigido para a fase classificatória, examinando a
proposta e também a habilitação técnica;
b) a equipe técnica enfrentou dificuldade na análise dos atestados técnicos, visto que a
representante apresentou vários atestados do mesmo contrato, com datas de emissão distintas, a
exemplo dos atestados 57, 58, 59 e 95, todos referentes ao Contrato 57/2011 com a Caixa
Econômica Federal;
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c) ainda que relevada a falta de identificação na proposta da representante do custo das
ferramentas de ITSM, suporte remoto e monitoramento (itens 5.15, 5.16 e 5.17 do TR), essenciais
para prestação do serviço, restaria ainda a falta de previsão dos custos com capacitação da equipe
e com preposto do contrato, além de a representante não ter indicado a ferramenta que utilizaria
de suporte remoto (item 5.16 do TR);
d) a diferença de valor entre as propostas das empresas ConnectCom e Algar resultou dessa
falta de previsão de custos, observado que, apesar de a proposta vencedora (Algar) ser superior
em 27,49% à proposta da representante (ConnectCom), ficou 43% abaixo do orçado;
e) contrariamente à alegação da representante de que houve tratamento diferenciado na
análise de sua proposta e da proposta da Algar, o tempo decorrido na análise das duas propostas
foi semelhante e a metodologia utilizada foi igual, conforme se observa no resumo de checklist
das referidas propostas às peças 36-37; e
f) o contrato vigente “não prevê prestação de serviço para os Sistemas Móveis, BAT WEB
e Multas Passivo, interrompendo totalmente as atividades administrativas e operacionais da PRF,
em todo o território nacional.
19.3. Os novos elementos trazidos pela PRF buscam reforçar o que já fora explanado em
sua oitiva (tópico E.1 acima), sendo o seu aspecto mais importante e distintivo, em relação aos
elementos anteriormente apresentados e analisados, o detalhamento das situações que ensejaram a
inabilitação da representante, consubstanciado no exame que efetuou por meio do checklist à peça
36, devidamente considerado nesta instrução, precipuamente no seu quadro 2.
19.4. Vê também que os checklists mencionados como metodologia igual no exame das
propostas em tela (peças 36 e 37) trazem o exame de 17 exigências de habilitação (itens 5.19.2.1
a 5.19.2.17 do TR) das empresas ConnectCom e Algar, em que foram reprovadas cinco
exigências da primeira empresa mencionada e nenhuma da segunda empresa. Ou seja, os dois
checklists contribuem para demonstrar o tratamento igualitário entre as duas empresas em questão
e o checklist à peça 36 detalha as cinco exigências não atendidas (tratadas nos itens 9.1-9.2 desta
instrução) pela empresa representante.
19.5. Adicionalmente, confirma-se que o órgão tende a confundir o exame rotineiro dos
documentos das licitantes com as diligências eventuais para esclarecimento do teor, alcance ou
veracidade desses documentos. Tal confusão, na prática, equivale ao órgão ter optado por não
diligenciar em razão da multiplicidade de problemas encontrados, vislumbrando provável
resultado infrutífero, ou seja, a impossibilidade de sanear por completo as falhas e lacunas na
habilitação e na proposta da representante. Sobre a questão, opina-se que o órgão deve diligenciar
ao menos até certificar uma situação insanável; que, no entanto, a falta de diligências é atenuada
pelas circunstâncias fáticas já apontadas inclusive nos itens 9.1.4 e 10.2 desta instrução; e que a
questão deve ser objeto de ciência pertinente à PRF.
E.4 – Análise final conclusiva
20. A inabilitação e desclassificação da representante não se mostrou descabida, em vista da
multiplicidade de falhas na sua documentação de habilitação e de proposta, sendo algumas delas
relevantes. Com efeito, ainda que se enquadre algumas das falhas encontradas como sanáveis ou
releváveis (a exemplo da desconformidade entre os números identificadores dos perfis
profissionais nas planilhas de custos e os dos itens licitados – vide parte inicial do item 9.2.1
desta instrução; da falta de identificação do custo para o preposto do contrato, sendo informado
no recurso da representante seu enquadramento como custos indiretos – vide parte final do item
9.2.1 e inicial do item 9.2.2 desta instrução; e da falta de identificação do custo com
ferramenta/software – vide item 12 desta instrução), fato é que houve significativo descuido da
representante, em vista da diversidade de inconsistências encontradas, que demandariam muitos
ajustes, ressalvas e complementações na documentação e proposta apresentadas.
21. Ademais - e principalmente -, houve falhas importantes relacionadas à habilitação
técnica da representante, uma flagrantemente insanável (desatendimento da exigência relativa ao
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correio eletrônico) e quatro possivelmente insanáveis, visto que, para seu saneamento,
demandaria múltiplas diligências sobre diversos aspectos de omissão e obscuridade, a suscitar
talvez juntada de novos elementos pela representante, a teor do que contém o checklist utilizado
na verificação do atendimento ou não das exigências de habilitação pela representante (peça 36) e
do discorrido nos itens 9.1 a 9.1.4 desta instrução. No que tange à proposta técnica, mostraram-se
potencialmente insanáveis a não-indicação da ferramenta de acesso remoto (em vista inclusive da
persistente omissão) e a falta de previsão dos custos com capacitação dos profissionais e com
diárias e deslocamentos deles (devido às incongruências entre as justificativas recursais da
representante e as descrições explicativas na proposta), a teor do discorrido nos itens 9.5, parte
final, e 9.6 desta instrução.
22. A possível economia que seria, em tese, obtida com a eventual habitação e classificação
da representante, fica mitigada em vista das seguintes razões e circunstâncias, entre outras: (a) a
economicidade não é princípio absoluto, devendo ser sopesado com outros princípios aplicáveis
às licitações e contratos, como a igualdade e a vinculação ao ato convocatório; (b) a
multiplicidade de falhas e a relevância de algumas delas deram motivo à inabilitação e
desclassificação da representante, a despeito da possibilidade de aperfeiçoamentos no edital do
respectivo certame; (c) a proposta vencedora ficou cerca de 43% abaixo da orçamentação do
órgão para os serviços licitados e, também, do valor originalmente proposto pela própria
representante (itens 17 e 18 desta instrução).
23. Observada toda a análise acima em seu contexto e as planilhas de preços e de custos
apresentadas pela representante e pela vencedora (peças 39 e 40), pode-se questionar, dos
procedimentos da PRF: (i) a previsão de divisão dos valores das propostas com mão de obra,
custos administrativos e outras despesas indiretas e lucro bruto (Anexo 1 do TR, à peça 3, p. 9091), sem definir sobre o enquadramento dos insumos nessa classificação tríade; (ii) a falta de
especificação do enquadramento das despesas
com treinamento/capacitação,
deslocamentos/diárias e preposto nas planilhas de custos e formação de preços (se apropriadas
nas planilhas como “insumos”, “custos indiretos” ou outro); e (iii) a falta de diligências para
buscar sanear a documentação e a proposta vantajosa da representante, sem justificativa para a
sua não-realização (o órgão não efetuou diligências ou pelo menos não as demonstrou,
aparentando confundir essas com o mero exame crítico interno).
23.1 Definir e especificar os enquadramentos possibilitaria inclusive padronizar a
apresentação das propostas e facilitar o exame dos seus custos. Nesse sentido, há campo para
aperfeiçoamentos nos futuros editais da PRF, em homenagem ao requisito da clareza e aos
princípios da transparência e eficiência, o que pode ser objeto de ciência. Similarmente, a
realização de diligências pela PRF ou a justificativa para a sua não-realização contribuiria para
robustecer a confiança nos seus certames, prestigiando os princípios da transparência e da
economicidade, o que também pode ser objeto de ciência.
23.2. Se a multiplicidade, diversidade ou natureza das falhas encontradas na documentação
e na proposta da licitante indicar a improbabilidade de saneamento de todas as falhas, a princípio
o órgão deve circunstanciar isso e proceder a diligências até certificar uma situação insanável,
mormente em situação de resguardo de uma proposta que lhe é vantajosa. No entanto, esse poderdever é minimizado no presente caso, em razão das circunstâncias analisadas.
24. Diante do exposto, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação
quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente, não se adotando a
medida cautelar pleiteada, dando-se ciência à PRF e arquivando os autos.
[...]
I. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
25. Em virtude do exposto, propõe-se:
25.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no
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art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste
Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;
25.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente;
25.3. perda de objeto do pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo
representante, tendo em vista o pronunciamento quanto ao mérito;
25.4. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art.
7º da Resolução – TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no
Pregão Eletrônico 5/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de
ocorrência de outras semelhantes:
a) ausência de especificação, no Modelo para Apresentação de Propostas (Anexo I do
Termo de Referência do edital), do enquadramento dos insumos na divisão dos valores das
propostas em “mão de obra”, “custos administrativos e outras despesas indiretas” e “lucro bruto”,
em prejuízo dos requisitos da clareza e da objetividade (Lei 8.666/1996, arts. 3º, 44 e 45, caputs,
40, inc. I e VII, e 54, § 1º) e dos princípios da transparência e da eficiência; e
b)
ausência de especificação, no edital, do enquadramento das despesas com
treinamento/capacitação, deslocamentos/diárias e preposto nas planilhas de custos e formação de
preços (se apropriadas nas planilhas como “insumos”, “custos indiretos” ou outro), em prejuízo
dos requisitos da clareza e da objetividade (Lei 8.666/1996, arts. 3º, 44 e 45, caputs, 40, inc. I e
VII, e 54, § 1º) e dos princípios da transparência e da eficiência;
c) não-realização de diligências na documentação de habilitação técnica e na proposta da
representante (segunda colocada no certame), que possibilitassem sanear as falhas encontradas,
em busca de preservar a possibilidade de contratar proposta mais vantajosa, ou possibilitassem
melhor caracterizar o aspecto insanável dessas falhas e/ou a inexequibilidade dos preços e custos
ofertados, sem demonstrar e explicitar a desnecessidade das diligências ou outra razão para sua
não-realização, contrariando os princípios da economicidade e da transparência e a jurisprudência
deste Tribunal (Acórdãos do Plenário 2.546/2015, 2.730/2015, 918/2014, 1.924/2011, e
1.899/2008);
25.5. informar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e ao representante que o
conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos; e
25.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento
Interno/TCU.

É o Relatório.

VOTO
Preliminarmente, ratifico o conhecimento desta representação por estarem preenchidos os
requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie anterior, consignado em despacho de peça17.
2. Trata-se de representação formulada pela empresa ConnectCom Teleinformática Comércio e
Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades havidas no Pregão Eletrônico 5/2019, cujo objeto
são serviços técnicos especializados, continuados, na área de Tecnologia da Informação, de suporte técnico
a usuários (Service Desk) e sustentação à infraestrutura do Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicações (NUTIC-SEDE) da Polícia Rodoviária Federal e da Divisão de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação e Comunicações (DITIC).
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3. O certame teve como vencedora a empresa Algar TI Consultoria S.A., com contratação
vigente por 12 meses, prorrogável por até 60 meses, no valor homologado de R$ R$ 4.702.193,59.
4. Em apertada síntese, a ConnectCom apontou eventuais irregularidades que teriam ocorrido no
processo licitatório conduzido pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF):
a) desclassificação indevida da representante no certame ante à não comprovação da capacidade
técnica, visto que o órgão não teria apresentado motivo plausível ou fundamentação para a
desclassificação nem realizado as diligências necessárias para esclarecimentos;
b) desclassificação prematura em razão de inconformidades na proposta de preços e na planilha
de custos, nas quais foram identificados erros formais que seriam sanáveis por diligência;
c) tratamento diferenciado na análise da sua documentação, se comparada com a da empresa
convocada após sua desclassificação (Algar TI Consultoria S.A). Os documentos da Algar teriam sido
examinados em 10 dias enquanto os da representante teriam sido analisados em apenas um dia,
sugerindo que o pregoeiro e a equipe técnica teriam decidido prematuramente pela desclassificação da
ConnectCom;
d) tal desclassificação acarretaria prejuízo à Administração de cerca de R$ 1 milhão, afrontando
os princípios da economicidade, da vantajosidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do
interesse público.
5. No despacho referido no parágrafo inaugural deste Voto, dentre outras providências,
determinei a oitiva prévia do DPRF e da empresa Algar TI Consultoria S.A. para manifestação sobre
as irregularidades postas nesta representação, especialmente, o que foi sumarizado pela unidade
instrutiva: “i) se as inconformidades que levaram à inabilitação e desclassificação da representante
poderiam ou não ser supridas por diligência; (ii) quais os registros das eventuais diligências realizadas
sobre a habilitação e a proposta de preços da representante; (iii) a pertinência do questionamento da
PRF sobre a falta de inclusão dos custos ou a inadequação de ferramentas/softwares usadas pela
representante, entre elas Zabbix e Nagios, que são utilizadas atualmente pela PRF, tendo em conta que
os custos de licenciamento deveriam constar da proposta se utilizadas outras ferramentas (item 5.13 do
termo de referência – peça 3, p. 36); (iv) o motivo para intervalos de tempo tão distintos no exame da
documentação das empresas ConnectCom e Algar; e (v) a perda econômica com o resultado do
certame”.
6. Registro que, embora estivem presentes a fumaça do bom direito em vista das possíveis
irregularidades apontadas nestes autos e o perigo da demora em razão da iminente assinatura do
contrato, pressupostos para concessão da medida cautelar, identificou-se o perigo da demora reverso
em face da essencialidade do serviço licitado.
7. Após o exame das mencionadas oitivas, acolho as análises e conclusões da Selog, adotando-as
como minhas razões de decidir no sentido de considerar a presente representação parcialmente
procedente, declarar a perda de objeto da medida cautelar pleiteada em razão do exame de mérito e dar
ciência ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal acerca das falhas e/ou impropriedades
encontradas no edital e no procedimento licitatório com o fito de evitar, em futuras licitações, novas
ocorrências dessa natureza.
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8. Em linhas gerais, a representação é parcialmente procedente, porquanto o DPRF não
comprovou por documentos ter feito diligências hábeis a demonstrar certas falhas insanáveis que
sustentariam a inabilitação da licitante.
9. Nesse cenário, aparentemente o pregoeiro e a equipe técnica fizeram apenas o exame da
documentação apresentada, sem justificar a decisão de não diligenciar os órgãos ou entidades
emissoras de atestados de capacitação técnica que pudessem esclarecer eventuais impropriedades
documentais.
10. Além disso, o edital apresentou falhas quanto à padronização das planilhas de apresentação
das propostas da licitante ante à ausência de previsão de divisão dos valores das propostas com mão de
obra, custos administrativos e outras despesas indiretas e lucro bruto.
11. Em outro giro, não havia especificação no instrumento convocatório no tocante à apropriação
das despesas, como “insumos”, “custos indiretos” ou outro, com treinamento/capacitação,
deslocamentos/diárias e preposto nas planilhas de custos e formação de preços.
12. Tais padronizações merecem ser aperfeiçoadas a fim de facilitar a comparação entre as
propostas encaminhadas pelas certamistas.
13. Examinada a questão de outro ângulo, identifica-se desleixo por parte da licitante em relação
à documentação tanto de habilitação quanto a de proposta técnica. Na fase de habilitação, os atestados
apresentados pela representante demandariam múltiplas diligências para o seu eventual saneamento e a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração se levarmos em consideração somente o fator
menor preço.
13. Nesse ponto, reproduzo o item 9.1 transcrito no relatório precedente:
“9.1 As cinco inconformidades relativas aos atestados de capacidade técnica apresentados pela
representante correspondem à falta de comprovação de experiência na prestação de serviços: (1) em
ambiente de ‘no mínimo 15 controladores de domínio distribuídos geograficamente nos sistemas
Windows Server 2008 R2 e 2012 ou superior, previstos no item 8.8.2’; (2) em ambiente de ‘no mínimo
200 servidores Linux, previstos no item 8.8.2, IX’; (3) ‘de administração, configuração e manutenção
de solução de correio eletrônico com no mínimo 12.500 caixas postais, previstos no item 8.8.2, XI’;
(4) em ambiente virtualizado ‘em alta disponibilidade, como no mínimo 10 servidores de rede físicos e
200 máquinas virtuais, previstos no item 8.8.2, XII’; (5) referentes a ‘servidores de aplicação web, de
no mínimo 60 servidores de aplicações Web, previstos no item 8.8.2, XIII’”.
14. Analisados os atestados de capacidade técnica apresentados pela ConnectCom,, o DPRF
concluiu pelo desatendimento integral do exigido no item 8.8.2.XI do edital e no item 5.19.2.11 do
Termo de Referência, o que levou à inabilitação da empresa.
15. Como se pode ver nos itens 9.1 a 9.1.4 da instrução transcrita no relatório antecedente a este
Voto, o DPRF examinou com a profundidade que a matéria requer os documentos apresentados pela
representante não havendo que se falar em tratamento diferenciado entre as certamistas no tocante ao
tempo despendido pelo contratante para essas atividades.
16. Entretanto, ressalto que a diligência é aconselhável para a habilitação de cada licitante para
confirmar a veracidade dos atestados, sendo indispensável para a inabilitação até ser encontrada uma
situação de falha insanável. Na ausência de diligências, deve o órgão justificar sua decisão. Essa
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conduta confere maior transparência ao processo licitatório, tornando-se o órgão menos vulnerável a
questionamentos administrativos e judiciais.
17. Neste caso, em particular, apesar de não estar cabalmente demonstrada a realização de
diligências sem qualquer justificativa para tal, a inabilitação da representante não se mostra
despropositada por haver inconsistências em vários atestados o que indica baixa probabilidade de
saneamento das falhas encontradas, caracterizando sua inadequação ao disposto em item do edital e do
Termo de Referência.
18. Não obstante, essas falhas e impropriedades aqui detectadas não devem se repetir em futuras
licitações, sendo pertinente a ciência de sua ocorrência ao DPRF.
19. Por fim, há que se sopesar o menor preço com a capacidade operacional e a proposta técnica
dos certamistas, sendo atingido o objetivo da licitação com o cumprimento das exigências do
instrumento convocatório compatíveis com o objeto a ser contratado.
20. Nesse sentido, anoto que a empresa Algar, vencedora do Pregão Eletrônico 5/2019, foi
habilitada e sua proposta de preços ficou cerca de 43% abaixo do orçamento do DPRF para os serviços
licitados, bem assim do valor originalmente proposto pela representante.
Em face do exposto, Voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto ao escrutínio
do Pleno.

ACÓRDÃO Nº 2290/2019 – TCU – Plenário
1. Processo: TC 010.503/2019-6
2. Grupo I, Classe de Assunto VII – Representação (com pedido de medida cautelar)
3. Representante: ConnectCom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Selog
8. Representação legal: Leandro Santos de Souza (OAB/SP 215.039), representando a
ConnetCom
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa ConnectCom
Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades havidas no Pregão
Eletrônico 5/2019,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art.
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.
103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;
9.2. considerar, no mérito, a presente representação parcialmente procedente;
93. declarar a perda de objeto do pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo
representante, tendo em vista o pronunciamento quanto ao mérito;
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9.4. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 7º da
Resolução – TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão
Eletrônico 5/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de
outras semelhantes:
9.4.1. ausência de especificação, no Modelo para Apresentação de Propostas (Anexo I do Termo
de Referência do edital), do enquadramento dos insumos na divisão dos valores das propostas em
“mão de obra”, “custos administrativos e outras despesas indiretas” e “lucro bruto”, em prejuízo dos
requisitos da clareza e da objetividade (Lei 8.666/1996, arts. 3º, 44 e 45, caputs, 40, inc. I e VII, e 54, §
1º) e dos princípios da transparência e da eficiência; e
9.4.2. ausência de especificação, no edital, do enquadramento das despesas com
treinamento/capacitação, deslocamentos/diárias e preposto nas planilhas de custos e formação de
preços (se apropriadas nas planilhas como “insumos”, “custos indiretos” ou outro), em prejuízo dos
requisitos da clareza e da objetividade (Lei 8.666/1996, arts. 3º, 44 e 45, caputs, 40, inc. I e VII, e 54, §
1º) e dos princípios da transparência e da eficiência;
9.4.3. não-realização de diligências na documentação de habilitação técnica e na proposta da
representante (segunda colocada no certame), que possibilitassem sanear as falhas encontradas, em
busca de preservar a possibilidade de contratar proposta mais vantajosa, ou possibilitassem melhor
caracterizar o aspecto insanável dessas falhas e/ou a inexequibilidade dos preços e custos ofertados,
sem demonstrar e explicitar a desnecessidade das diligências ou outra razão para sua não-realização,
contrariando os princípios da economicidade e da transparência e a jurisprudência deste Tribunal
(Acórdãos do Plenário 2.546/2015, 2.730/2015, 918/2014, 1.924/2011, e 1.899/2008);
9.5. informar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e à representante que o conteúdo
desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e
9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento
Interno/TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2290-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 019.476/2005-6 [Apenso: TC 020.949/2017-0]
Natureza: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
Responsáveis: Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF: 252.377.641-34); Conscio Assessoria
Empresarial Ltda. - Me (CNPJ: 03.689.899/0001-90); Des Marketing Services Ltda. (CNPJ:
05.637.203/0001-07); Henrique Pizzolato (CPF: 296.719.659-20); Ogilvy & Mather Brasil
Comunicação Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27); de Simoni Marketing Services Ltda. (CNPJ:
05.637.203/0001-07)
Recorrentes: Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27); Cláudio
de Castro Vasconcelos (CPF: 252.377.641-34).
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Interessados: Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27);
Tribunal de Contas da União (CNPJ: 00.414.607/0001-18)
Representação legal: Nayara Fonseca Cunha (24083/OAB-DF) e outros, representando Ogilvy &
Mather Brasil Comunicação Ltda.; Akiko Ribeiro Mitsumori e outros, representando Cláudio de
Castro Vasconcelos; Mabel Lima Tourinho (16486/OAB-DF) e outros, representando Henrique
Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos; Lucas Clemente Guimaraes de Diaz (187.145/OAB-SP),
representando Des Marketing Services Ltda.; Rudolf Schaitl (163/OAB-TO) e outros, representando
Banco do Brasil S.A.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRATOS DE PUBLICIDADE.
APROPRIAÇÃO, PELA AGÊNCIA, DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BONIFICAÇÕES
(PLANO DE INCENTIVO). CONTAS INICIALMENTE JULGADAS REGULARES COM
RESSALVAS. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL 470/STF. RECURSO
INTERPOSTO PELO MP/TCU. CONHECIMENTO COMO RECURSO DE REVISÃO.
PROVIMENTO. REVERSÃO DO MÉRITO PARA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO.
MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS,
POR INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO DO OUTRO RECURSO, PARA, NO MÉRITO,
CONSIDERÁ-LO IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS AO
RECORRENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À
SERUR PARA INSTRUÇÃO DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO POR UM
DOS RESPONSÁVEIS. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS.
RELATÓRIO
Inicialmente, registro que atuo no presente processo por força do art. 152 do Regimento Interno
do TCU (RI/TCU).
2. Adoto como Relatório, a instrução feita no âmbito da Serur (peça 177), a qual obteve a
concordância do Secretário (peça 178), bem assim do Representante do Ministério Público junto ao
TCU, Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 179).
“INTRODUÇÃO
HISTÓRICO
2. O processo teve origem como representação, posteriormente convertida em tomada de contas
especial pelo Acórdão 2.034/2005-TCU-Plenário (peça 7, p. 13-15, rel. Min. Benjamin Zymler), tendo
por objeto irregularidades em contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado pelo Banco
do Brasil S.A. com a empresa Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (então denominada Ogilvy
Brasil Comunicação Ltda.), ocorridas nos exercícios de 2004 e 2005.
2.1. Ao apreciar o feito (Acórdão 1.342/2012-TCU-Plenário, peça 13, p. 45-56, rel. Ministra Ana
Arraes), o Tribunal julgou as contas regulares com ressalva, concluindo, em síntese, pela possibilidade
do recebimento de bonificações pela agência contratada, sem o repasse dessa vantagem ao Banco do
Brasil, notadamente ante a superveniência da Lei 12.232/2010, cujo art. 18 previa a apropriação, pelas
agências, de receitas a título de “planos de incentivo” concedidos por veículos de divulgação e cujo art.
20 previa a retroatividade da lei aos contratos em execução e aos efeitos pendentes dos contratos já
encerrados.
2.2. Contra esse acórdão o MPTCU interpôs recurso de reconsideração (peça 31), invocando a
superveniência do julgamento da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, que abordou questão
análoga à versada no presente feito.
2.3. Por meio do Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário (peça 129) o Tribunal conheceu do pedido
como Recurso de Revisão e lhe deu provimento, para julgar as presentes contas irregulares, com
imputação de débito e multa aos responsáveis.
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2.4. Contra essa deliberação foram opostos embargos de declaração, encaminhados pelo Relator
a esta Unidade Técnica, para análise (Despacho de peça 170). Também foi interposto recurso de
reconsideração por Henrique Pizzolato (peças 158 e 162), cujo exame deve aguardar a deliberação do
Tribunal sobre os presentes embargos.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
3. Reiteram-se as propostas contidas nos exames preliminares de admissibilidade (peças 166 e
167), que concluíram pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos por Ogilvy & Mather
Brasil Comunicação Ltda. (peça 155) e pelo não conhecimento dos embargos opostos por Cláudio de
Castro Vasconcelos (peça 161), por serem intempestivos.
3.1. Sobre a proposta de não conhecimento do recurso de Cláudio de Castro Vasconcelos cumpre
observar, adicionalmente, que o responsável considerou, para aferição do prazo, a data em que o
acórdão embargado constou do informativo “Boletim de Jurisprudência”, editado pela Secretaria das
Sessões (nº 176, de 26/6/2017, peça 161, p. 13).
3.2. O citado Boletim é um instrumento relevante de divulgação das decisões do TCU, mas sua
publicação não tem pertinência para contagem de prazos processuais. Nos termos do art. 34, § 1°, c/c
art. 30 da Lei 8.443/1992, o prazo para oposição de embargos declaratórios começa a correr da
intimação do responsável, que se deu em 22/6/2017 (peça 147).
3.3. Ademais, no Despacho de peça 170 o Relator foi expresso ao restituir o processo a esta
Unidade Técnica “para a instrução do recurso de peça 155”, não incluindo o recurso de peça 161. Tal
delimitação será observada na presente análise, sem prejuízo de formular-se, ao final, proposta de não
conhecimento do recurso intempestivo.
EXAME DE MÉRITO
4. RAZÕES RECURSAIS
4.1. Em seus embargos de declaração, a empresa Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda.
(“Ogilvy”) requer a reforma da decisão embargada em decorrência de omissões, obscuridades e
contradições que atribui ao acórdão recorrido. A própria embargante apresenta uma síntese dos
aludidos vícios (peça 155, p. 5):
A) OMISSÃO: A Ogilvy destacou em sua defesa que: (i) nos termos da acusação do TCU, não
recebeu qualquer valor a título de bonificações; (ii) não recebeu qualquer valor ou repasse das
empresas DES Marketing e Cônscio, independentemente de sua natureza ou origem; (iii) as notas
fiscais juntadas a esta TCE referem-se majoritariamente à Cônscio e DES Marketing. O v. acórdão,
sem se aprofundar nesta questão, PRESUMIU que os valores recebidos pela DES Marketing e
Cônscio foram repassados a Ogilvy, SEM QUALQUER PROVA;
B) PRIMEIRA CONTRADIÇÃO: O v. acórdão utiliza como relevante fundamento da
condenação da Ogilvy o fato dela ter emitido "a maior parte das notas fiscais relativas à cobrança das
'bonificações' objeto desta TCE (peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35)". Porém, as notas fiscais citadas no
referido trecho não fazem parte do objeto desta TCE, conforme decidido pelo v. acórdão n°
2.034/2005, que converteu o procedimento investigatório em TCE;
C) OBSCURIDADE: O v. acórdão aplicou o princípio da fungibilidade para receber o recurso
de reconsideração interposto pelo MP como se fosse recurso de revisão. Porém, isso se deu contra
pedido expresso do próprio MP e sem que estivesse caracterizado um erro justificável ou dúvida com
relação a qual recurso seria cabível;
D) SEGUNDA CONTRADIÇÃO: O v. acórdão autorizou a conversão do recurso de
reconsideração em recurso de revisão sob o pretexto de que "para fins de admissibilidade de recurso
de revisão pode ser caracterizada como documento novo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
que considere inconstitucional dispositivo de norma que serviu expressamente de fundamento para a
decisão recorrida do TCU". Porém, para julgar as contas irregulares, o v. acórdão não se utilizou da
tese de suposta inconstitucionalidade da Lei n° 12.232/2010, mas apenas declarou que esta lei não se
aplica ao caso concreto.
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4.2. Sobre cada ponto dessa síntese foram apresentados argumentos complementares ao longo
das razões recursais (notadamente a partir do § 18, p. 8), que serão referidos oportunamente.
5. DELIMITAÇÃO
5.1. Não obstante a sequência apresentada pela embargante nas alíneas acima, a análise de seus
argumentos observará uma ordem compatível com a natureza das impugnações, a saber:
a) Preliminar: na alíneas “c” e “d” questiona-se a admissibilidade do recurso do MPTCU,
notadamente: (i) a aplicação do princípio da fungibilidade sem que, no entendimento da embargante,
“estivesse caracterizado erro justificável”, e (ii) a alegada inexistência de declaração de
inconstitucionalidade, pelo STF, de dispositivo da Lei 12.232/2010. Esses aspectos constituem
questões preliminares (obstativas do exame do mérito) que, se procedentes, inviabilizariam o recurso
do MPTCU, acarretando, como consequência, a insubsistência do acórdão embargado;
b) Prejudicial: caso superada as objeções ao conhecimento do recurso, a próxima questão a
analisar, já referente ao mérito de decisão embargada, está indicada na segunda parte da alínea “d”,
retro. Trata-se da aplicabilidade, ou não, da Lei 12.232/2010 ao caso concreto. Mais
especificamente, a crítica da embargante, qualificada como “contradição”, diz respeito à adoção de
fundamento diverso para a admissibilidade do recurso (a inconstitucionalidade da aplicação retroativa
da citada lei) e para o mérito (a não incidência da referida lei à hipótese dos autos), cabendo verificar
se existe a contradição arguida;
c) Mérito propriamente dito: por fim, serão examinados os argumentos relativos à
quantificação do débito e, por decorrência, à responsabilidade da embargante, objeto das alíneas “a”
e “b” da referida síntese. As alegações são de que parte significativa do débito decorre de notas fiscais
emitidas pelas empresas Cônscio Assessoria Empresarial e Des Marketing Services, sem benefício à
embargante (alínea “a”), além do que a maior parte das notas fiscais emitidas pela Ogilvy não
integrariam o objeto desta tomada de contas especial, segundo o acórdão que determinou a conversão
dos autos em TCE (alínea “b”).
5.2. São esses os três temas do recurso, analisados na sequência.
I – A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO MPTCU
6. A síntese mencionada pela empresa embargante na alínea “c”, retro, é detalhada pelos
argumentos contidos no item “II.C” das razões recursais (peça 155, p. 15-20, §§ 49 a 67). Sob a
alegação de “obscuridade”, a embargante busca rediscutir a matéria, com base nas seguintes
afirmativas:
a) o MPTCU impetrou recurso de reconsideração invocando como fato novo a superveniência
do julgamento, pelo STF, da Ação Penal 470. A Ogilvy apresentou contrarrazões a essa pretensão
recursal, mas a Serur “decidiu inovar” ao propor a fungibilidade, opinando pelo recebimento da peça
ministerial como Recurso de Revisão. Entretanto, o princípio da fungibilidade não se aplica, por duas
razões: a uma, por não estar presente o requisito de erro justificável ou dúvida sobre a espécie recursal
cabível na hipótese; a duas, porque o próprio MPTCU teria rejeitado a fungibilidade proposta, uma vez
que se manifestou pela admissibilidade do apelo como recurso de reconsideração, e não como recurso
de revisão. Assim, teria ocorrido “aplicação da fungibilidade recursal contra a vontade da recorrente”,
o que não deve ser aceito;
b) o STF não declarou a inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 12.232/2010. “O acórdão do
Mensalão não declarou a inconstitucionalidade de qualquer artigo - e talvez por isso o acórdão não
tenha sido juntado nessa TCE até a presente data -, de modo que as considerações transcritas pelo MP
em seu recurso não passavam de meras ilações e conjecturas realizadas pelos Ministros do STF
durante a sessão de julgamento e que não foram refletidas no momento da lavratura do acórdão”. “Não
há no acórdão do Mensalão qualquer menção à declaração de inconstitucionalidade, mas esse fato foi
ignorado pelo v. acórdão”;
c) “Os trechos transcritos pelo MP no recurso de reconsideração não se materializaram no
acórdão e sequer poderiam, pois não houve pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade
na Ação Penal”. Ademais, caso se entenda que houve, “ela teria se dado em controle difuso e não
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concentrado”. Diferentemente do que defendido pela Serur, o recurso de revisão só é cabível desde
que a posterior declaração de inconstitucionalidade ocorra “através de decisão proferida em controle
concentrado”, como se infere do julgamento do RE 730.462, de 28/5/2015, e da Súmula 343/STF.
Análise
7. As razões invocadas nos embargos de declaração deixam patente que a empresa embargante
não revela dúvidas ou tenha dificuldade em compreender os fundamentos utilizados pelo Tribunal.
Não indica “obscuridade” na decisão embargada, e sim discordância com o entendimento que levou à
admissibilidade do recurso do MPTCU.
7.1. Aliás, convém destacar que a fase de conhecimento do recurso foi objeto de intenso debate
nos autos, muito além do que usualmente se verifica em situações da espécie.
7.2. Com efeito, ao apresentarem contrarrazões ao recurso do MPTCU (peças 73, 74, 77 e 79), os
responsáveis discorreram longamente sobre a inviabilidade do conhecimento do recurso de
reconsideração após o prazo normal de 15 dias, por não haver o “fato novo” exigido pelo art. 285, § 2º,
do RITCU. Naquela oportunidade, a ora embargante tratou detalhadamente do tema (peça 74, p. 4-11).
7.3. A instrução da Serur, que se seguiu (peça 82), justificou a possibilidade de conhecimento
como recurso de revisão, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, por uma série de razões ali
elencadas. Diante desse contexto, o próprio Relator, mediante o Despacho de peça 95 (cf. § 11 do
Voto), decidiu conceder nova oportunidade de manifestação aos responsáveis, restabelecendo o
contraditório para que, se assim desejassem, apresentassem manifestação adicional sobre a
admissibilidade.
7.4. Novas manifestações foram apresentadas (peças 113, 114 e 115), em que as partes mais uma
vez trataram exaustivamente do tema, apresentando argumentos similares aos que são agora renovados
em sede de embargos de declaração. À manifestação dos responsáveis se seguiu mais um exame pela
Serur (peça 119) e novo pronunciamento pelo MPTCU (peça 125).
7.5. Como se nota, houve intenso debate sobre a admissibilidade do recurso. Ao final, a decisão
embargada expressamente optou por observar (§§ 19 e 20 do Voto) a linha de jurisprudência que se
formou a partir do Acórdão 2.304/2015-TCU-Plenário (rel. Min. Ana Arraes), quando o Tribunal
decidiu que:
Para fins de admissibilidade de recurso de revisão (art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992), pode
ser caracterizada como documento novo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considere
inconstitucional dispositivo de norma que serviu expressamente de fundamento para a decisão
recorrida do TCU. [Boletim de Jurisprudência 100/2015]
7.6. Sob a pecha de “obscuridade”, a nítida intenção da embargante é rediscutir esse
entendimento, para levar o Tribunal a concluir que a hipótese não admitiria recurso de revisão ou que
não seria possível aplicar o princípio da fungibilidade caso o MPTCU intentasse recurso de
reconsideração fundado em “fato novo”. A pretexto de esclarecer o acórdão, a embargante busca, na
verdade, rediscutir inteiramente a fase de conhecimento do recurso do MPTCU, para assim reverter o
resultado do julgamento.
7.7. Tal pretensão não merece prosperar, tendo em vista que os embargos declaratórios não são a
via adequada para tanto. Não obstante, passa-se ao exame individualizado das objeções suscitadas, até
para que não paire dúvidas sobre sua improcedência.
I) Dúvida razoável sobre o recurso cabível:
8. O próprio debate que se instaurou no processo a respeito da admissibilidade do recurso é
suficiente para elidir o primeiro argumento da embargante, de inexistência de dúvida razoável sobre a
espécie recursal cabível na hipótese.
8.1. O certo é que a Lei 8.443/1992 não previu expressamente a desconstituição de julgado em
situações como a dos autos, em que depois de esgotado o prazo ordinário de recurso (quinze dias)
sobrevenha manifestação do STF declarando inconstitucional a mesma norma adotada como
fundamento do acórdão do TCU.
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8.2. Enfrentando situação similar, o Tribunal veio a entender, posteriormente à interposição do
recurso do MPTCU nestes autos, que a via adequada para tanto seria o recurso de revisão (cf. o citado
Acórdão 2.304/2015-TCU-Plenário, rel. Min. Ana Arraes). Na hipótese, portanto, foi plenamente
justificável a aplicação da fungibilidade recursal, para admitir-se recurso de outra espécie interposto
pelo MPTCU antes que tal orientação fosse firmada pelo Plenário (cf. §§ 18 e 19 do Voto).
8.3. Ademais, ao final desse tópico (§ 15), será demonstrada a ausência de interesse recursal da
embargante para discutir a forma mais adequada de conhecimento do apelo – como recurso de revisão,
nos termos do art. 35, III, da Lei 8.443/1992, ou como recurso de reconsideração, no prazo adicional
do art. 285, § 2º, do RITCU. Para a empresa é indiferente que o recurso fosse conhecido sob um ou
outro fundamento, pois em qualquer das hipóteses seria admissível o pedido de novo julgamento do
processo.
II) A incorporação, ao acõrdão do STF, dos debates ocorridos no Plenário:
9. Em segundo lugar, deve ser afastada a alegação de que o STF não declarou a
inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 12.232/2010. Para fins de análise, esse argumento será
desdobrado nos dois aspectos invocados pela embargante. Nesse tópico, será examinado o primeiro
aspecto, de que a decisão embargada valeu-se de debates realizados pelos Ministros do STF durante a
sessão de julgamento, sem que tais discussões integrassem o acórdão do Supremo.
9.1. Uma vez demonstrado que os debates a que se refere a embargante passaram a compor
formalmente o acórdão proferido pelo STF na Ação Penal 470, será examinado no item seguinte o
outro aspecto, relativo ao conteúdo propriamente dito do acórdão, para evidenciar que a questão
constitucional suscitada no recurso do MPTCU foi enfrentada e que o STF expressamente afirmou que
a retroação prevista no art. 20 da Lei 12.232/2010 seria incompatível com a garantia constitucional
conferida ao ato jurídico perfeito.
9.2. No que se refere ao primeiro aspecto, a decisão do STF relativa ao capítulo III.2 da denúncia
do MPF (peça 81, p. 2), invocada pelo MPTCU para reabrir a discussão desta TCE, foi publicada no
DJe nº 74, de 22/4/2013, como informado na instrução de peça 82, § 15.4, conforme extrato inserido
na peça 81, p. 7-9.
9.3. O Acórdão da AP 470 como um todo contém nada menos que 8.405 páginas, não havendo
necessidade de incorporá-lo, na íntegra, aos autos da presente TCE, nem exigência formal nesse
sentido. Referida decisão é pública e está facilmente acessível no próprio site do STF, na consulta de
“inteiro teor de acórdãos” (cf. link: ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf). O relevante é que
os excertos pertinentes do acórdão foram transcritos, com as devidas referências de páginas, ao longo
das instruções de peças 119 e 82 (cf., p. ex., § 20 e ss. dessa última instrução).
9.4. Não cabe discutir a metodologia adotada pelo STF para redigir a fundamentação de suas
decisões. Deve-se considerá-las tal como configuradas pelo próprio Supremo. Nesse sentido, não se
pode ignorar que o acórdão proferido na Ação Penal 470 teve sua fundamentação composta, em grande
parte, pela transcrição dos debates travados pelos Ministros durante as várias sessões de julgamento
(mais de cinquenta sessões).
9.5. Ademais, é o próprio Regimento Interno do STF que prevê, em seu art. 133, parágrafo
único, que “os apartes constarão do acórdão, salvo se cancelados pelo Ministro aparteante, caso em
que será anotado o cancelamento”. Até por isso, o art. 96 do citado Regimento disciplina a sistemática
de transcrição do áudio das discussões havidas em Plenário, para que possam compor o acórdão, após
a revisão por cada ministro.
9.6. Em suma, nas sessões de julgamento da AP 470 os Ministros do STF não realizaram
“ilações e conjecturas”, como afirma a embargante. Ao contrário, travaram efetivo debate sobre a
causa, havendo previsão regimental (arts. 96 e 133 do RISTF) de que a transcrição de tais debates
pudesse vir a integrar a fundamentação do julgado, como de fato veio a ocorrer. Tal sistemática
constitui meio apto a promover a incorporação formal, ao ato decisório, da motivação a que cada
Ministro se reportou como razão de decidir, viabilizando, assim, a perfeita compreensão do julgado.
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9.7. Note-se que críticas similares às da embargante, relacionadas à forma de lavratura do
acórdão (mas que tinham por objeto a revisão e o cancelamento de algumas notas taquigráficas dos
debates) foram também suscitadas em embargos de declaração apresentados perante o próprio STF
(sétimos embargos declaratórios), que rejeitou os embargos sob o argumento de que a metodologia
empregada para lavratura do acórdão não trazia qualquer prejuízo à compreensão do julgado. Veja-se:
A revisão e o cancelamento das notas taquigráficas estão previstas no Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal e não acarretam nulidade do Acórdão. Precedentes. A metodologia
empregada para o julgamento e a lavratura do acórdão é matéria absolutamente estranha à
finalidade dos embargos de declaração. Ausente prejuízo à compreensão do julgado. (AP 470 EDjsétimos. Tribunal Pleno. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 5/9/2013. DJe-200, de
9/10/2013).
9.8. Em síntese, conclui-se pela total improcedência dos presentes embargos declaratórios, no
que afirma que as conclusões do MPTCU, assim como a análise da Serur e, por extensão, da própria
decisão embargada teriam se baseado em “ilações e conjecturas realizadas pelos Ministros do STF
durante a sessão de julgamento e que não foram refletidas no momento da lavratura do acórdão”.
Basta consultar o inteiro teor da decisão em referência para perceber o equívoco da afirmativa da
embargante. E basta verificar o Regimento Interno do Supremo para comprovar-se que essa forma de
composição de acórdão nada tem de excepcional, notadamente nos casos que suscitam maiores
discussões entre os integrantes do Colegiado, havendo previsão regimental expressa a respeito (arts. 96
e 133, parágrafo único, do RISTF).
III) A declaração de inconstitucionalidade no acórdão do STF:
10. Superado esse primeiro aspecto, passa-se ao exame do conteúdo propriamente dito do
acórdão do STF, para nele identificar o debate que se travou em torno da não aplicabilidade do art. 18
da Lei 12.232/2010 e, principalmente, da inconstitucionalidade da aplicação retroativa prevista no art.
20 daquela norma.
10.1. Ambos os aspectos foram decisivos para o provimento do recurso do MPTCU nestes autos,
pois esses dois dispositivos constituíram a base do julgamento originário desta TCE (Acórdão
1.342/2012-TCU-Plenário, peça 13, p. 45), que o MPTCU buscava reverter.
10.2. Como relatado na decisão embargada (§§ 23 e ss. do Voto), no julgamento originário o
TCU havia concluído pelo afastamento do débito, considerando que embora o contrato previsse a
destinação das vantagens ao Banco do Brasil, posteriormente a Lei 12.232/2010, em seu art. 18,
atribuía às agências de publicidade os chamados “planos de incentivo”, assim como o art. 20 previa a
retroatividade da lei e, por conseguinte, dessa regra de seu art. 18.
10.3. Como também exposto na decisão embargada, essa mesma tese foi invocada pela defesa no
julgamento da Ação Penal 470 e rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que a
embargante afirma, na fundamentação do acórdão proferido pelo STF efetivamente houve o
afastamento da incidência dos arts. 18 e 20 da Lei 12.232/2010, por razões distintas.
10.4. Quanto ao art. 18, entendeu o Supremo que seria inaplicável ao caso concreto, pois aquele
dispositivo tratava da apropriação, pela agência, de vantagens oriundas de veículos de comunicação,
enquanto o caso concreto envolvia fornecedores de outa espécie. Ademais, se assim não fosse, a
retroatividade prevista no art. 20 da lei seria inconstitucional, por afronta ao ato jurídico perfeito.
10.5. Note-se, portanto, que o TCU, no julgamento originário desta TCE (Acórdão 1.342/2012),
adotou dois fundamentos complementares (nem um deles bastante, por si só, para justificar o desfecho
conferido ao processo), sendo um deles a retroatividade prevista no art. 20 da citada lei. Assim sendo,
a inconstitucionalidade desse dispositivo, posteriormente declarada pelo STF, seria razão suficiente
para admitir-se o recurso proposto pelo Ministério Público.
10.6. Na análise do recurso (instrução de peça 82, que integrou o Relatório da decisão
embargada) as considerações do STF em relação ao art. 18 da Lei 12.232/2010 mereceram maior
destaque, porque mais decisivos para o mérito (ao contrário das considerações sobre o art. 20,
fundamentais para a admissibilidade da revisão pretendida).
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10.7. Isso não autoriza, contudo, a conclusão da embargante, de que “O acórdão do Mensalão
não declarou a inconstitucionalidade de qualquer artigo”, pois, relativamente ao art. 20 da citada lei, o
STF foi expresso ao considerar inconstitucional a retroatividade nele prevista, tal como afirmado na
decisão embargada (embora com menos citações diretas, pelas razões expostas).
10.8. Considerando o teor dos presentes embargos, é oportuno destacar alguns trechos da
fundamentação do acórdão do STF a respeito do citado art. 20 da Lei 12.232/2010, apenas para
evidenciar a improcedência da afirmação da embargante.
10.9. Nesse sentido, observe-se, por exemplo, a manifestação do Ministro Luiz Fux, contida na
página 1.569 do inteiro teor do acórdão (as referências serão feitas ao número de página do arquivo em
“pdf” do acórdão, disponibilizado pelo STF, cf. § 9.3, retro). Tal manifestação contém a síntese
indicada acima, qual seja: a de que o art. 18 da lei não se aplicaria ao caso em exame, mas, ainda que
assim não fosse, o relevante é que sua retroatividade, prevista no art. 20, seria inconstitucional. Vejase:
A defesa sustenta a aplicabilidade, ao caso, do art. 18 da Lei nº 12.232/2010 (...). ... ainda que
se tratasse de norma pertinente à hipótese, não poderia retroagir para alterar a avença anterior à
sua vigência, sendo certo que a Constituição determina que a lei não prejudicará o ato jurídico
perfeito (art. 5º, XXXVI).
10.10. Ficou expresso, portanto, o entendimento de que a aplicação retroativa da Lei
12.232/2010, prevista no art. 20 e utilizada como um dos fundamentos do acórdão originário do TCU
violaria a proteção constitucional do ato jurídico perfeito, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da
Constituição.
10.11. Tal fundamento foi também explicitado pelo Ministro Cezar Peluso, na seguinte passagem
do acórdão, em que afirma que a Lei 12.232/2010 “jamais poderia retroagir para atingir ato jurídico
perfeito”, razão pela qual não se poderia considerar “o que noutro sentido tenha decidido o Tribunal de
Contas da União”:
(...) em tema de direito obrigacional, que é o caso, normas legais são, de regra, de caráter
dispositivo, e não cogente. (...) a Lei nº 10.232 não tem normas cogentes, mas apenas de índole
dispositiva -, como porque, ainda quando o não tivesse, jamais poderia retroagir para atingir ato
jurídico perfeito. O contrato era ato jurídico perfeito, e, como tal, nenhuma lei posterior poderia
alterá-lo.
Daí por que, a meu ver, não há propósito tampouco em excogitar-se ‘abolitio criminis’, nem em
considerar o que noutro sentido tenha decidido o Tribunal de Contas da União. [página 2.175 do
acórdão. Grifou-se]
10.12. Também na seguinte passagem foi expressamente declarado, desta vez pelo Ministro
Ayres Britto, que o fundamento adotado pelo TCU “colide frontalmente” com a previsão
constitucional do art. 5º, XXXVI. Veja-se:
Dito isto, o que me cabe agora é examinar a alegação defensiva de que a Lei 12.232/10 operou
a descriminalização da conduta debitada aos acusados. Fazendo-o, começo pela anotação de que o
TCU, no TC 019.032/2005-0, ao decidir pela regularidade, com ressalvas, das contas sob exame,
validou o entendimento de que a DNA propaganda não incorreu em ilegalidade ao deixar de repassar
ao BB os valores recebidos sob o título de Bônus de Volume. Decisão [do TCU] assentada na idéiaforça de que a Lei 12.232/2010 teve o condão de alcançar contratos firmados antes mesmo de sua
vigência.
(...) a previsão legal de desconsideração de cláusulas contratuais já pactuadas e executadas
colide frontalmente com a previsão constitucional de que “a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (inciso XXXVI do art. 5º da CF). Valendo lembrar que o
STF, por reiteradas vezes, consignou que “os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de
regência, ao ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os efeitos futuros
oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis
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supervenientes.” (AI 340709-AgR, relator ministro Celso de Mello). [páginas 2.483 e 2.484 do
acórdão]
10.13. Em expressivo trecho, o Ministro Ayres Britto transcreveu o teor e depois fez aberta
crítica ao art. 20 da Lei 12.232/2010, afirmando tratar-se de “atentado veemente (...) ao art. 5º,
XXXVI, da Constituição”. Veja-se:
(...) é um atentado veemente, desabrido, escancarado, ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição
que fala do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido como figuras estelares, as
três principais figuras do princípio da segurança jurídica, dispositivo que é uma verdadeira cláusula
pétrea e que tem a força específica de se contrapor ao Poder Legislativo do Estado. [página 2.500 do
acórdão].
10.14. O que não houve, evidentemente (como será também analisado adiante), é a declaração
expressa de inconstitucionalidade na parte dispositiva do acórdão, pois, como se sabe, no controle
incidental a constitucionalidade da norma é questão prejudicial, que fica resolvida na fundamentação,
sem compor o dispositivo. Declaração de inconstitucionalidade na parte dispositiva do acórdão é
própria do controle concentrado, não do controle difuso.
10.15. Também não deve gerar maiores perplexidades o fato de no controle difuso a declaração
de inconstitucionalidade ser desprovida de maiores exigências formais. Salvo pela cláusula de reserva
de Plenário, nos tribunais (art. 97 da CF), não se exige um rito específico ou procedimento mais
complexo para que essa forma de controle seja exercida. Basta que o julgador (1) deixe de aplicar uma
norma presente no debate e que seria relevante para a solução da causa, e (2) deixe de aplicá-la
exatamente porque a considera inconstitucional.
10.16. Portanto, no controle difuso a inconstitucionalidade é, e sempre permanece, como questão
meramente prejudicial: (a) a incidência ou não de determinada lei torna-se questão controversa e
relevante para a solução do caso concreto; (b) por uma série de razões o julgador pode deixar de
aplicar a norma invocada (p. ex.: por não estar mais vigente; por não ser específica para o caso; por ser
inconstitucional etc.); (c) se a não aplicação da norma decorrer (como no caso em exame decorreu,
quanto ao art. 20) de o julgador considerá-la inconstitucional, haverá aí (como houve, na AP 470),
evidente exercício do controle difuso de constitucionalidade, cuja declaração da invalidade da norma
permanece apenas na fundamentação da sentença ou acórdão, não integrando o dispositivo.
10.17. É esse o ponto em que se equivoca a embargante, ao afirmar que não houve declaração de
inconstitucionalidade pelo STF no acórdão da Ação Penal 470. Sempre que para resolver o caso
concreto o julgador afastar a incidência de uma norma por considerá-la inconstitucional estará
exercendo o controle difuso de constitucionalidade. Nesse sentido, veja-se tal ensinamento na
autorizada doutrina de eminentes ministros do STF:
1) no controle difuso, “a decisão, que não é feita sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre
questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito, tem o condão, apenas, de afastar a incidência
da norma viciada” (Gilmar Ferreira Mendes. Curso de direito constitucional. 9ª ed. São Paulo: Saraiva,
2014); e
2) “Sempre que o órgão julgador afastar a incidência de uma norma, por considerá-la
inconstitucional, estará procedendo a uma declaração de inconstitucionalidade, mesmo que o faça
sem explicitar e independentemente de arguição expressa.” (Luís Roberto Barroso. O controle de
constitucionalidade no direito brasileiro. 6ª ed. São Paulo : Saraiva, 2012).
10.18. Como observa o Ministro Barroso na citada obra, “essa linha de entendimento é intuitiva,
e tem a chancela do Supremo Tribunal Federal”: se se afasta a aplicação da norma por considerá-la
inconstitucional, não é preciso maiores formalidades para se reconhecer que houve uma “declaração de
inconstitucionalidade incidenter tantum, em controle difuso”.
10.19. Note-se, portanto, que no controle difuso há declaração de inconstitucionalidade “mesmo
que [o julgador] o faça sem explicitar e independentemente de arguição expressa”. Basta que a
aplicação da norma seja afastada em decorrência de sua incompatibilidade com a Constituição.
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10.20. É exatamente o que ocorreu no caso concreto, em que o STF, ao apreciar tese da defesa na
Ação Penal 470, que inclusive invocava o julgamento proferido pelo TCU, expressamente consignou
nas razões de decidir que a retroatividade prevista no art. 20 da Lei 12.232/2010 seria inconstitucional,
por ferir a garantia conferida ao ato jurídico perfeito.
10.21. Essa particular nota do controle difuso, de haver declaração “independentemente de
arguição expressa”, é também útil para demonstrar a improcedência do próximo argumento da
embargante, de que no julgamento do STF não houve pedido expresso para que a inconstitucionalidade
fosse declarada (o que é certo), e daí não ter ocorrido tal declaração (conclusão em que a embargante
se equivoca). É o que se passa a examinar.
IV) A impertinência do requisito de “pedido de declaração incidental”:
11. O próximo argumento a afastar é o de que a inconstitucionalidade não foi declarada pelo
Supremo porque no julgamento “não houve pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade”.
11.1. Ora, não se pode confundir controle incidental (ou difuso) com o pedido de declaração
incidental. Sob a sistemática do CPC/73, o pedido de declaração incidental (art. 5º) era feito para que a
“declaração” (sobre qualquer questão prejudicial analisada como premissa do julgamento do caso
concreto) fosse também levada para o dispositivo da sentença e, assim, alcançasse eficácia de coisa
julgada (se o juiz fosse competente para tanto), já que o próprio Código negava tal eficácia “aos
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (art. 469, I,
daquele Código).
11.2. O controle difuso de constitucionalidade nunca exigiu tal formalidade. Ao contrário, é
exercido no desempenho normal da função de julgar, em que a solução da causa passa pelo exame da
validade constitucional da lei aplicável, em tese, ao conflito existente no processo. Em nenhuma
hipótese tal procedimento fica condicionado a um pedido de declaração incidental formulado por
quaisquer das partes do processo (no controle incidental feito pelo próprio STF é até possível obter a
eficácia erga omnes da decisão, mas pelo instituto da suspensão da execução da lei pelo Senado, nos
termos do art. 52, X, da Constituição Federal, e não pela via da antiga ação declaratória incidental,
referida pela embargante).
11.3. Veja-se, aliás, que o novo CPC até mesmo aboliu a ação declaratória incidental, prevendo,
em contrapartida, situações em que a questão prejudicial terá eficácia de coisa julgada, cf. art. 503,
§ 1º, do novo Código – a reforçar o argumento de que inexiste relação entre controle difuso de
constitucionalidade e o antigo pedido de declaração incidental, que sempre foram institutos
completamente distintos. O exercício do controle difuso nunca esteve condicionado a um pedido
incidental de declaração, como pretende fazer crer a embargante.
V) A possibilidade de valer-se de declaração proferida em controle difuso:
12. O próximo argumento a ser examinado, também improcedente, é o de que no âmbito do TCU
o recurso de revisão fundado em inconstitucionalidade de uma norma só seria cabível caso a matéria
constitucional tivesse sido solucionada pelo STF “através de decisão proferida em controle
concentrado”, e não em controle difuso.
12.1. A embargante aduz que esse é o entendimento do STF extraível do julgamento do RE
730.462, que teria, segundo alega, superado os precedentes invocados na análise da Serur (peças 82 e
119). Essa interpretação, contudo, não é fiel ao teor do que decidido pelo STF no citado RE 730.462,
cujo extrato de julgamento, com repercussão geral, é o seguinte (grifou-se):
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 733
da Repercussão Geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Fixada a tese com o seguinte teor:
“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade
de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que
tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do
CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 28.05.2015.
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12.2. O exame do inteiro teor desse acórdão permite evidenciar que em nenhum momento esteve
em discussão saber se apenas o controle concentrado, ou também o difuso, viabilizaria a ação
rescisória contra decisões adotadas em sentido contrário ao decidido pelo STF. A discussão travada
nesse julgamento era outra: saber se o impacto da decisão do Supremo em casos já julgados seria ou
não automático, resolvendo-se a questão negativamente, ou seja, para esclarecer que as decisões
adotadas em sentido diverso do que veio a ser fixado pelo STF só podem ser revistas mediante o
remédio processual adequado (“recurso próprio”, se ainda cabível, ou “ação rescisória própria”, se
ainda no “respectivo prazo decadencial”).
12.3. Aliás, tal decisão (RE 730.462) apenas observou a jurisprudência já prevalecente no
próprio STF, cabendo destacar, nessa linha, os precedentes analisados na instrução de peça 82, p. 17 e
ss., em especial o AgR no AI 145.680 e o AgR no RE 594.350 (vide § 13.42 da citada instrução).
12.4. No próprio julgamento do RE 730.462, invocado pela embargante, o seguinte diálogo entre
os ministros do Supremo é esclarecedor desse aspecto, de inexistir inovação jurisprudencial
(transcrições contidas no inteiro teor do acórdão, disponibilizado no sítio do STF):
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Exatamente. Então, relativamente ao
passado, é indispensável uma ação rescisória. Essa é a questão, eu estou reproduzindo a
jurisprudência.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - A jurisprudência é
tranquila nesse sentido.
12.5. Não se trata, portanto, de julgamento que veio superar a jurisprudência então dominante, ao
contrário do alegado nos embargos declaratórios.
12.6. Quanto à questão de fundo, sobre o cabimento de ação rescisória e de recurso de revisão
fundados em declaração do STF proferida em controle difuso, se necessário fosse acrescer algum
fundamento às extensas considerações que a matéria já suscitou nestes autos (cf. instruções de peças
82 e 119), bastaria observar a incorporação desse entendimento ao novo CPC, que trouxe para o texto
da lei o que antes decorria apenas da jurisprudência.
12.7. Com efeito, o art. 475-L do CPC/73, ao disciplinar a impugnação ao cumprimento de
sentença, previa em seu § 1º a inexigibilidade do título fundado em lei declarada inconstitucional pelo
STF ou fundado em aplicação de lei tida pelo STF como incompatível com a Constituição. Esse
dispositivo não deixava claro, porém, se a decisão do Supremo poderia se dar em controle difuso ou se
deveriam ser consideradas apenas as proferidas em sede de controle concentrado. Veja-se o teor do
dispositivo legal, que não era autoevidente a respeito:
Art. 475-L. § 1º. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo [inexigibilidade do
título], considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou
ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.
12.8. Foi nesse contexto que a doutrina e a jurisprudência vieram a esclarecer que os reflexos da
decisão do Supremo se faziam sentir mesmo se o pronunciamento ocorresse pela via do controle
incidental, sob o argumento de que as decisões do Plenário do STF que reconhecem
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de diploma normativo, “mesmo quando tomadas em
controle difuso, são decisões de incontestável e natural vocação expansiva” (STJ, EDcl no REsp
821.951/SP).
12.9. Tendo em vista o entendimento já prevalecente na doutrina e na jurisprudência, o novo
CPC, ao disciplinar o cumprimento de sentença, estabeleceu hipótese de inexequibilidade do título
executivo (art. 525, § 1º, III) similar à do Código de 1973, mas explicitando o que a jurisprudência já
estabelecia quanto a também considerar pronunciamentos do STF em controle difuso. Assim, o art.
525, § 12, do novo código contemplou a seguinte parte final, destacada, para deixar claro o que antes
apenas a doutrina e jurisprudência reconheciam:
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
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aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
12.10. Ademais, os §§ 14 e 15 desse mesmo art. 525 do novo CPC esclarecem quando cabe
simples impugnação à execução ou quando será necessária ação rescisória, mas, para um ou outro
meio, o caput, transcrito acima, traz a previsão expressa de que não importa se o pronunciamento do
STF invocado como paradigma tenha ocorrido pela via do controle “concentrado ou difuso”.
12.11. Não procede, portanto, os argumentos contidos nos embargos declaratórios, de que apenas
uma decisão adotada em controle concentrado serviria de parâmetro para viabilizar a pretensão de
reforma de decisões de outras instâncias que tenham adotado entendimento diverso do que o STF veio
a fixar. Esse já não era o entendimento prevalecente sob a vigência do CPC/1973 e cuja improcedência
se tornou ainda mais clara com o advento do novo CPC, que incorporou ao texto da lei a orientação
jurisprudencial já dominante, em sentido contrário ao que se alega nos presentes embargos.
VI) A não incidência da Súmula 343 do STF:
13. Na sequência de seus argumentos, a embargante ainda faz menção a uma suposta
contrariedade à Súmula 343 do STF, segundo a qual “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal
dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais”.
13.1. Novamente trata-se de matéria examinada nos autos. Referida súmula não se aplica ao caso
em exame, por duas razões: primeiro, a questão que justificou o recurso do MPTCU (a retroatividade
ou não da Lei 12.232/2010) não era de interpretação controvertida nos Tribunais. A existência de
decisão do próprio TCU admitindo essa retroatividade (recusada pelo STF, por ofensa à garantia do ato
jurídico perfeito, como se verá) não caracteriza o dissídio jurisprudencial necessário à aplicação da
referida súmula do STF.
13.2. Depois, referida súmula também não se aplica ao caso em exame porque sua incidência já
era afastada pela jurisprudência sempre que a contrariedade se estabelecesse com uma decisão do
próprio STF. Esse ponto foi demonstrado com minúcia no exame antecedente (instrução de peça 82,
§§ 13.19 e ss., transcrita no Relatório do acórdão embargado), cabendo destacar a vasta jurisprudência
existente a respeito (por exemplo: STJ, REsp 512.050/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma,
DJ 30.08.2004; STJ, REsp 687.903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 08.05.2006; STJ,
REsp 130.886/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, DJ 13.10.1998, entre outros,
inclusive do próprio STF, referidos na instrução de peça 82, §§ 13.28 e ss.).
13.3. Logo, sobre esse ponto também não procede a irresignação da embargante.
VII) Inexistência de fungibilidade contra a vontade do MPTCU:
14. De igual modo não procede o argumento de que a aplicação do princípio da fungibilidade,
neste caso concreto, se deu contra a vontade do MPTCU.
14.1. É certo que o Ministério Público junto ao TCU interpôs o pedido como recurso de
reconsideração, fundado nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, assim como no Parecer de peça 125
manifestou-se pelo processamento do pedido por essa forma.
14.2. O Tribunal, porém, entendeu, pelas razões expostas nos §§ 17 e ss. do Voto, que a hipótese
ensejaria o conhecimento como recurso de revisão, fundado no art. 35, III, da Lei 8.443/1992. E a
ausência de impugnação do julgamento pelo MPTCU (ao contrário da empresa, que manejou os
presentes embargos declaratórios) demonstra aquiescência – o que não significa necessariamente que o
MPTCU tenha concordado com a tese, mas evidencia, sem dúvida, que aceitou o resultado do
julgamento no caso concreto.
14.3. Não se pode dizer, portanto, que a forma de conhecimento do recurso desatendeu aos
interesses do MPTCU, por ter sido realizada contra sua vontade. Quem se insurge contra a
admissibilidade da peça recursal é a empresa afetada, e não o Ministério Público, que se conformou
com o que restou decidido (aquiescência evidenciada pela ausência de impugnação).
VIII) Inexistência de interesse recursal, no ponto:
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15. Por fim, cabe demonstrar que, no que se refere à forma de conhecimento do recurso do
MPTCU, os embargos de declaração manejados pela empresa não atendem ao requisito do interesse
em recorrer.
15.1. Com efeito, para que o recurso seja admitido (qualquer recurso, inclusive os embargos de
declaração) é necessário que a nova decisão possa trazer alguma utilidade ao recorrente, do ponto de
vista prático. Não é o caso da discussão travada sobre a forma mais adequada de conhecimento do
apelo do MPTCU – como recurso de revisão, nos termos do art. 35, III, da Lei 8.443/1992, ou como
recurso de reconsideração do art. 32, I, da citada lei, no prazo adicional do art. 285, § 2º, do RITCU.
15.2. Tal discussão pode ter relevância para a coerência da linha jurisprudencial adotada pelo
TCU, no que se refere às noções de “fato novo” e de “documento novo”, úteis na distinção das
hipóteses do art. 33 e do art. 35 de sua Lei Orgânica. Para a parte adversa, contudo, é indiferente que o
apelo fosse conhecido sob um ou outro fundamento, pois em qualquer hipótese haveria a
admissibilidade do pedido de novo julgamento do processo.
15.3. Portanto, também sob a ótica da falta de interesse recursal não merece prosperar a
insurgência da embargante sobre o modo como foi admitido o recurso do MPTCU, já que as
alternativas em questão em nada modificariam sua situação processual. A menos, evidentemente, que
sua pretensão fosse a de não cabimento de qualquer recurso.
15.4. Tal pretensão, contudo, de não se admitir nem o recurso de revisão nem o recurso de
reconsideração, se passado o prazo ordinário de 15 dias, levaria a um efeito inadmissível, objeto de
considerações na instrução de peça 119, valendo destacar o seguinte trecho:
4.23. Assim, o acolhimento da tese dos responsáveis [de não se admitir mais recursos, após o
prazo ordinário de 15 dias] introduziria no sistema jurídico uma perplexidade insuperável: (a) toda
decisão proferida por quaisquer dos tribunais superiores poderia, no prazo da ação rescisória, ser
reajustada para observar a autoridade da manifestação superveniente do STF, que detém a palavra
final como intérprete e guarda da Constituição (...); (b) se, porém, a decisão contrária tivesse sido
exarada pelo TCU, a reapreciação seria inviável, ainda que no prazo do recurso de revisão,
prevalecendo, portanto, o que fora decidido pela Corte de Contas.
4.24. A tese dos responsáveis ignora que o Tribunal de Contas, no exercício de sua elevada
missão, está sujeito à mesma autoridade da Constituição Federal, que conforma todas as
manifestações de poder do Estado. Não é razoável concluir-se que as decisões da Corte de Contas
gozam de uma extraordinária estabilidade, a ponto de ficarem imunes à possibilidade de readequação
ao que vier a ser considerado inconstitucional pelo STF.
15.5. Concluindo-se, portanto, que as decisões do TCU não ficam imunes a uma posterior
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, a parte afetada pela revisão do julgado não
tem interesse recursal em discutir se a hipótese justifica o recurso de reconsideração dos arts. 32, I, e
33 da Lei 8.443/1992, ou se o enquadramento mais adequado é pela via do recurso de revisão, do art.
35, III, da citada lei. E mesmo que ostentasse tal faculdade, na decisão embargada não há omissão ou
obscuridade a esse respeito, de modo que os embargos de declaração não seriam a via adequada para
pretender-se rediscutir a matéria.
IX) Conclusão parcial:
16. No que se refere às questões examinadas no presente tópico, relativas à admissibilidade do
recurso do MPTCU, na decisão embargada não há omissão, contradição ou obscuridade sanáveis pela
via dos embargos declaratórios. A pretensão da embargante é nitidamente a de rediscutir o mérito do
que foi decidido, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto.
16.1. Mesmo que assim não fosse, os argumentos apresentados contra a admissibilidade do
recurso do MPTCU são improcedentes, nos termos da análise acima.
16.2. Logo, por ambas as razões não há motivos que justifiquem a modificação da decisão
embargada.
II - FUNDAMENTOS DISTINTOS NA ADMISSIBILIDADE E NO MÉRITO
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17. A embargante qualifica como “contradição” a circunstância de a declaração de
inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 12.232/2010 ter sido utilizada “para fins de admissibilidade de
recurso de revisão”, embora no mérito “o v. acórdão não se utilizou da tese de suposta
inconstitucionalidade da Lei n° 12.232/2010, mas apenas declarou que esta lei não se aplica ao caso
concreto”.
17.1. Esse argumento foi detalhado nos §§ 68 e ss. das razões recursais (peça 155, p. 20-22), sob
o título que bem resume o teor das alegações: “II. Segunda Contradição – Tese jurídica nova para
admitir o recurso de revisão, mas ignorada no momento do julgamento”.
17.2. Segundo a embargante, portanto, seria contraditória a ausência de “correlação entre a razão
de admissão do recurso” e “fundamentação de seu provimento”, ou seja, que a inconstitucionalidade
declarada pelo STF tenha sido invocada para admitir o recurso do MPTCU, mas não tenha sido
utilizada como fundamento para o juízo de mérito.
Análise:
17.3. O inconformismo não procede. Como se sabe, em muitos aspectos o recurso de revisão
guarda semelhanças com a ação rescisória (art. 288 do RITCU). Como busca desconstituir um
julgamento anterior já consolidado, é natural reconhecer, além da própria admissibilidade, a existência
de duas outras fases lógicas bem delimitadas nesta espécie recursal: a) o juízo rescindendo, em que se
decide se há ou não motivos bastantes para desconstituir a decisão recorrida e b) o juízo rescisório, em
que se promove novo julgamento do processo, caso a anterior decisão seja realmente desconstituída.
17.4. Por se tratar de etapas logicamente distintas, o fundamento que justifica a desconstituição
da decisão anterior (no juízo rescindendo) não necessariamente é o mesmo que motivará a nova
decisão (no juízo rescisório).
17.5. Essa distinção de fundamentos é ainda mais evidente em situações como a deste processo,
quando no julgamento originário invocou-se lei superveniente que supostamente convalidava o ato
questionado. Se esse julgamento for rescindido porque a retroatividade da lei foi considerada
inconstitucional pelo STF (questão a ser verificada no juízo rescindendo), é evidente que no novo
julgamento (juízo rescisório) deverão ser contemplados argumentos diversos.
17.6. Portanto, assim como na ação rescisória, também no recurso de revisão não se deve
estranhar o uso de fundamentos distintos a embasar o juízo rescindendo e o juízo rescisório. Um é o
motivo que leva a desconstituir o julgamento anterior; outras são as razões que levam a se considerar
regular ou irregular o ato questionado, ao se apreciar de novo o processo. Trata-se de novo julgamento
em toda a acepção da palavra.
17.7. É exatamente por desconsiderar essa premissa que a embargante questiona o fato – natural,
nas circunstâncias – de a inconstitucionalidade pronunciada pelo STF ter servido “para fins de
admissibilidade de recurso de revisão” (para fins de desconstituir o julgamento anterior, no juízo
rescindendo), muito embora no novo julgamento (já no juízo rescisório) o acórdão tenha adotado
fundamento diverso, reconhecendo que “esta lei não se aplica ao caso concreto”.
17.8. Veja-se que a decisão original estava baseada em dois fundamentos: a possibilidade de
apropriação de vantagens oriundas do contrato pela agência de publicidade contratada, nos termos do
art. 18 da Lei 12.232/2010; e a aplicação retroativa dessa norma, prevista no art. 20 da mesma lei.
17.9. Ora, uma vez rescindido o julgamento anterior, por concluir-se que a Lei 12.232/2010 não
poderia retroagir para afetar ato jurídico perfeito, segue-se um novo julgamento, em que o Tribunal
poderia perfeitamente concluir (na linha do que também concluíra o STF) que a citada lei, além de não
se aplicar retroativamente, disciplina relação jurídica diversa (da agência de publicidade com veículos
de mídia, e não com fornecedores de outra espécie), não se aplicando ao caso concreto. É o que
deixaram claro os §§ 21 e ss. do Voto da decisão embargada.
17.10. Em suma, para a desconstituição do julgamento anterior (juízo rescindendo), há de ser
empregada uma das hipóteses restritas de cabimento do recurso de revisão (a exemplo da posterior
declaração de inconstitucionalidade da norma que serviu de fundamento para a decisão recorrida). Mas
uma vez rescindida a anterior coisa julgada, segue-se o novo julgamento propriamente dito (juízo
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rescisório), sujeito a cognição ampla, exauriente, em que o Tribunal apreciará novamente a matéria em
toda sua complexidade e com ampla liberdade de convencimento, não se vinculando às razões da
decisão originária.
17.11. Como a própria Lei Orgânica do TCU prevê, “a decisão que der provimento a recurso de
revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado” (art. 35, parágrafo único). E é
evidente que a correção “de todo e qualquer erro” poderá exigir, por certo, o uso de fundamentos
compatíveis com a solução que o caso concreto recomendar, ainda que tais fundamentos não tenham
sido contemplados num primeiro momento. Rescinde-se a coisa julgada exatamente para que a questão
de fundo do processo possa ser discutida novamente, por completo.
17.12. Assim, não é contraditório – aliás, é mesmo esperado – que o juízo rescindendo (que
desconstitui a decisão anterior) e o juízo rescisório (que produz novo julgamento da causa) adotem
motivações distintas. Não há qualquer contradição nesse fenômeno, impondo-se a rejeição dos
embargos de declaração, no ponto.
III – QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO
18. Por fim, passa-se ao exame da quantificação do débito e a consequente responsabilidade por
seu ressarcimento. A questão abrange a “omissão” e a “contradição” indicadas nas letras “a” e “b” da
síntese apresentada pela embargante (§ 4.1, retro). Os argumentos complementares compõem o item
“II.a”, §§ 19 a 39 das razões recursais (peça 155) e podem ser assim sintetizados:
a) depois de instaurada a TCE, na resposta à citação “a Ogilvy afirmou, categoricamente, que
jamais contratou com a Cônscio e que não recebeu qualquer valor referente a planos de incentivos de
fornecedor da DES Marketing e, evidentemente, da Cônscio. Apontou, também, que dentre os
documentos juntados a esta TCE, não havia qualquer prova de repasse de qualquer valor por essas
duas empresas à Ogilvy”;
b) a análise efetuada pela então 2ª Secex concluiu pela irregularidade das contas, mas o fez
“ignorando por completo a alegação da Ogilvy de que não havia recebido qualquer valor destas
empresas e que não havia qualquer prova neste sentido”;
c) tendo em vista a edição da Lei 12.232/2010, o Plenário julgou as contas regulares (Acórdão
1.342/2012), “sem analisar o mérito da defesa da Ogilvy”. De igual modo, nesta etapa recursal a Serur,
assim como o acórdão embargado, “não analisou a questão fulcral da defesa da Ogilvy” de que, “com
exceção das notas fiscais de fls. 85, 87 e 89 [peça 2, p. 36, 38 e 40]”, no valor de R$ 3.165,49, “todas
as outras foram emitidas pela Cônscio e Des Marketing”, sendo que “não há um documento sequer nos
autos que comprove que o resultado destas [outras] notas fiscais foi depois transferido para as contas
da Ogilvy”;
d) na qualidade de órgão fiscalizador, e nos termos do Acórdão 1.522/2016-TCU-Plenário (rel.
Min. Benjamin Zymler), cabe ao TCU o ônus de provar que os valores remanescentes “foram cobrados
em favor da Ogilvy e/ou posteriormente a ela repassados”;
e) não procede o teor do item 27.1 da análise da Serur (instrução de peça 82), incorporada no
Relatório do acórdão embargado, de que a Agência Ogilvy foi quem “emitiu a maior parte das notas
fiscais relativas à cobrança das bonificações objeto desta TCE (peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35)”. As
notas fiscais em questão de fato foram emitidas pela Ogilvy, mas contra a Editora Gráficos Burti Ltda.,
sendo certo que o Acórdão 2.034/2005-TCU-Plenário, que determinou a conversão em TCE, não
incluiu tais notas, nos termos do § 13 do Relatório daquele acórdão (peça 7, p. 1);
f) como indicado na própria análise da Serur, nos §§ 21.2 e 21.3 da instrução transcrita no
Relatório, o objeto desta TCE “decorre exclusivamente de descontos oriundos de dois fornecedores
‘Kriativa Gráfica e Editora Ltda.’ (R$ 381.729,25) e ‘Agendas Pombo-Lediberg Ltda.’
(R$ 213.242,40)”;
g) assim sendo, há grave contradição entre esses dois itens da análise da Serur (§§ 21.2-21.3 e §
27.1), “pois o v. acórdão utilizou as notas fiscais emitidas contra a Editora Burti como fundamento
primordial para a condenação da Ogilvy, apesar de o próprio TCU já ter determinado que essas notas
não fazem parte dessa TCE”.
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Análise:
18.1. Realmente observa-se a contradição indicada, mas que se resolve na fundamentação do
acórdão, em nada afetando sua parte dispositiva.
18.2. Com efeito, a caracterização do chamado “plano de incentivo” dependia da demonstração
de dois ciclos de cobrança, como exposto nos §§ 3 e 4 da representação da 2ª Secex (peça 5, p. 3) e
detalhado nos §§ 19.4 e ss. da instrução de peça 82:
1) a prestação de serviços ao Banco do Brasil, documentada na nota fiscal emitida pelo
fornecedor final (ex.: Gráfica Burti, Kriativa Gráfica e Agendas Pombo-Lediberg) contra o próprio
Banco, a exemplo da nota fiscal de peça 2, p. 38; e
2) a posterior cobrança, pela agência (diretamente, ou por uma das empresas intermediárias,
condenadas em solidariedade), de um percentual sobre o valor desses serviços, consubstanciado em
nota fiscal emitida pela agência ou pela empresa intermediária contra aquele fornecedor final, a título
de “serviços de consultoria e assessoria”, “serviços internos” ou expressões similares, a exemplo da
nota de peça 2, p. 37.
18.3. Apenas em parte das situações a equipe de auditoria da então 2ª Secex conseguiu
demonstrar esse vínculo, obtendo tanto as notas fiscais dos serviços prestados ao Banco do Brasil pelo
fornecedor final (Kriativa Gráfica e Agendas Pombo-Lediberg) quanto a correspondente nota emitida
pela agência ou pelas empresas intermediárias (Ogilvy, DES Marketing Services e Cônscio Assessoria
Empresarial), com a cobrança, ao fornecedor final, da referida bonificação.
18.4. Esse subconjunto de operações, ligados aos fornecedores Kriativa Gráfica e Agendas
Pombo-Lediberg, é que constituiu o débito imputado nos autos, indicado no acórdão que promoveu a
conversão em TCE e mantido, sem alteração, pelo acórdão embargado.
18.5. Como corretamente indicado nos §§ 21.2 e 2.3 da instrução da Serur de peça 82, transcrita
no Relatório da decisão embargada, esse débito foi sintetizado nas planilhas de peça 2, p. 33
(R$ 3.165,49), peça 2, p. 41 (R$ 213.242,40) e peça 3, p. 9 (R$ 378.563,76). Desse grupo, observa-se
que:
a) a Ogilvy emitiu diretamente as notas fiscais indicadas na planilha de peça 2, p. 33, havendo a
correlação entre os serviços prestados pelo fornecedor (Kriativa Gráfica, cf. notas fiscais de peça 2, p.
36, 38 e 40) e a posterior cobrança pela Ogilvy, contra esse fornecedor, do percentual de 10% a título
de “serviços internos”, conforme notas fiscais de peça 2, p. 35, 37 e 39;
b) as demais notas foram emitidas pelas empresas vinculadas (DES Marketing e Cônscio
Assessoria), com a correlação de notas fiscais indicada nas planilhas de peça 2, p. 41, e peça 3, p. 9.
18.6. Já em relação a um segundo grupo de operações, de notas emitidas pela própria Ogilvy
contra a Editora Gráficos Burti, não se pôde estabelecer, com precisão, o nexo entre o valor cobrado
pela agência e os serviços prestados pela gráfica ao Banco do Brasil. Como indicado no § 13 da
instrução transcrita no Relatório do acórdão que determinou a conversão dos autos em TCE (peça 7, p.
1),
a equipe obteve diversas notas de bonificação de volume emitidas pela própria Ogilvy (fls.
145/185) [peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35], no período de vigência do contrato celebrado com o
Banco, contra a Editora Gráficos Burti Ltda. (...) não foi possível caracterizar precisamente a relação
entre as bonificações e os serviços prestados ao Banco do Brasil, devido a ausência de indicação nas
notas de bonificação dos serviços a que elas se referem.
18.7. Por isso, esse segundo grupo de notas não integrou o objeto da TCE, não compondo o
débito imputado nos autos.
18.8. Com esse esclarecimento se compreende a contradição entre os §§ 21.2 e 21.3 da instrução
de peça 82, que apontam corretamente o débito apurado nos autos, e o § 27.1, que indica que a agência
Ogilvy “emitiu a maior parte das notas fiscais relativas à cobrança das ‘bonificações’ objeto desta
TCE”, incluindo, incorretamente, a referência às notas fiscais sacadas pela Ogilvy contra a Editora
Gráficos Burti.
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18.9. A supressão dessa contradição se resolve, contudo, na fundamentação do acórdão (cujo
Relatório transcreveu a análise da Serur), em nada afetando o dispositivo.
18.10. Com efeito, a pretensão da embargante é a de circunscrever sua responsabilidade apenas
às bonificações materializadas nas notas fiscais por ela emitidas diretamente (R$ 3.165,49, cf. planilha
de peça 2, p. 33), sem responder solidariamente pelas demais parcelas do débito, que envolvem a
intermediação de empresas Des Marketing Services e Cônscio Assessoria Empresarial.
18.11. A Ogilvy busca justificar tal intento numa suposta omissão do acórdão em analisar a
defesa que havia apresentado quando da resposta à citação, logo após o processo ter sido convertido
em TCE.
18.12. Referida omissão não se verifica. É que com o recurso interposto pelo MPTCU, buscando
a condenação dos responsáveis, todo o esforço argumentativo apresentado nas contrarrazões (peças 73,
74 e 77) se concentrou nos aspectos jurídicos da controvérsia, notadamente quanto à admissibilidade
do recurso de revisão do MPTCU, a exata natureza das bonificações discutidas nos autos e o suposto
respaldo que teria sido conferido a esses atos pelo art. 18 da Lei 12.232/2010.
18.13. Foram esses os aspectos de que se ocupou a instrução de mérito do recurso do MPTCU
(peça 82), assim como na instrução complementar sobre a admissibilidade (peça 119). Já no que diz
respeito à quantificação do débito, no próprio exame a Serur registrou que o MPTCU manteve-se fiel à
composição indicada no Acórdão 2.034/2005-TCU-Plenário, que determinou a conversão dos autos
em TCE. Assim, como essa quantificação não fora objeto de considerações específicas pelos
responsáveis em suas contrarrazões, também não ensejaria considerações adicionais no exame do
recurso. Acolheu-se, portanto, as conclusões já existentes nos autos a respeito.
18.14. Note-se que nas contrarrazões (peça 74) a Ogilvy discorreu longamente sobre os diversos
temas examinados detalhadamente na instrução de peça 82, transcrita no Relatório do acórdão
embargado, mas, relativamente à composição do débito, a agência apenas remeteu à defesa que havia
apresentado quando da resposta à citação, indicando o seguinte (§ 66 das contrarrazões e item IV dos
“requerimentos” formulados na referida peça):
66. Na remota hipótese de todos os envolvidos nesta Tomada de Contas serem submetidos ao
simples resultado de julgamento do caso Mensalão, a Ogilvy reitera expressamente as suas razões de
defesa apresentada em fls., que passam a integrar o mérito destas contrarrazões.
(iv) finalmente, a Ogilvy reitera expressamente suas alegações de defesa em caso de reanálise
do mérito, sendo consideradas válidas das contas oriundas do contrato celebrado com o Banco do
Brasil.
18.15. Tal defesa, entretanto, também já havia sido apreciada pela então 2ª Secex quando da
análise das citações (instrução de peça 13, p. 3-19). Assim sendo, e ante a ausência de impugnação
específica nas contrarrazões ao recurso do MPTCU, não se mostrou necessário exame mais minudente,
além das considerações já existentes no processo.
18.16. Para esclarecer esse aspecto – suprindo, assim, a alegada omissão – convém reproduzir a
análise realizada na instrução da 2ª Secex, que sintetiza os argumentos da agência Ogilvy (§ 3.1.1) e
explicita os motivos por que não mereciam acolhimento (§ 4.17 e ss.):
2.6. Cumpre ressaltar que esses valores foram obtidos após análise de notas fiscais emitidas
pela própria agência aos fornecedores, ou ainda por intermediação das empresas De Simoni
Marketing Services Ltda. e Cônscio Assessoria Empresarial Ltda., em que se constatou valores
equivalentes à bonificação de volume e de forma consecutiva à emissão de notas destes para a
agência relativas aos serviços prestados (fl. 200-Vol. I -itens 7/15).
(...)
3.1.1. A agência iniciou suas alegações de defesa (fls. 350/353-Vol. I) fazendo um breve
histórico do presente processo e destacando os apontamentos pertinentes ao BV, oportunidade em que
ressaltou não ter recebido quaisquer valores relacionados a essa bonificação, mesmo com
intermediação das empresas Cônscio e De Simoni. Em adição, mencionou (fl. 353-Vol. I) que se
houvesse recebido quantias dessa natureza, ainda assim, seriam legitimamente devidas.
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(...)
4.17. Ressalte-se, ainda, que os débitos constantes no presente processo referem-se a notas
fiscais próprias de bonificação de volume, recebidos diretamente pela agência ou por meio de
intermediação das empresas De Simoni (DES) e Cônscio, conforme também demonstrado no Relatório
de Auditoria às fls. 199/201.
4.18. É imperioso destacar também que, embora a agência e a empresa De Simoni (DES)
tenham negado o recebimento do BV, no âmbito do contrato em comento, dedicaram quase toda a
defesa intentando justificar a legalidade dessa bonificação, em detrimento da contestação específica
para cada um dos débitos apontados, inclusive chegando a segunda a afirmar às fls. 7/9-Anexo 3 que
se tratava de uma prática comercial do mercado.
4.19. Além de não contestarem pontualmente os argumentos do Relatório de Auditoria e da peça
inicial da presente Representação, quanto ao levantamento de cada um dos débitos, tanto as empresas
quanto os Srs. Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos também não impugnaram e
tampouco fizeram qualquer referência individualizada às notas fiscais e aos demais documentos de fls.
83/185, os quais foram acostados aos autos pela equipe de auditoria com o fito de demonstrar a
apropriação desses valores a título de bônus de volume.
4.20. Ressalte-se que, nessa mesma linha de generalizações, a empresa De Simoni negou (fl. 5Anexo 3) ter emitido notas fiscais para dar suporte aos bônus de volume, seja em favor da agência ou
de qualquer outra empresa e afirmou (fl. 6-Anexo 3) que, de acordo com os documentos acostados à
defesa, restaria comprovada a efetiva prestação desses serviços.
4.21. Contudo, não fez a conexão entre os documentos que trouxe aos autos com as notas fiscais
do BV juntadas pela equipe de auditoria (cópias às fls. 112/124), de forma a contestá-las
especificamente. Da análise desses novos documentos não se observa serem capazes de demonstrar a
prestação de serviços nos valores constantes naquelas notas do BV, ainda que possam indicar a
realização de serviços possivelmente faturados por meio de outras notas fiscais, certamente estranhas
ao presente processo.
(...)
5.5. Tampouco conseguiram afastar a existência dos débitos apontados nesta tomada de contas
especial, pois se enviesaram por contestações genéricas, sem impugnar individualmente os
documentos carreados aos autos pela equipe de auditoria — e que demonstram o recebimento do BV
pela agência — bem como sequer tentaram desfazer a conexão entre esses documentos e aqueles
valores, que atingem o montante não atualizado de R$ 594.971,65 (...).
18.17. A responsabilidade das empresas envolvidas decorre, também, do que relatado nos §§ 9 e
10 da instrução inicial (peça 5, p. 4). Na essência, a 2ª Secex apontou que:
9 Ademais, obtivemos cópias de outras notas fiscais de bonificação de volume de empresas que,
conforme informações dos fornecedores e a nosso ver, serviram de intermediárias para captação das
bonificações pela agência, já que se tratavam de bonificações incidentes sobre serviços prestados ao
Banco do Brasil ao abrigo do contrato firmado com a Ogilvy (fls. 08/34). Ao que tudo indica, essas
empresas foram utilizadas pela agência com propósito de camuflar a obtenção das bonificações.
10 Conforme informações dos fornecedores, obtidas em trabalho de campo, o pagamento das
bonificações para a agência Ogilvy eram efetuadas, em algumas ocasiões, em nome da promotora de
eventos De Simoni Marketing Services Ltda. (antiga DES/BTLG Promoções e Eventos Ltda., CNPJ
05.673.203/0001-07), aliás, promotora de eventos contratada da Ogilvy, e também da empresa
Cônscio Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 03.689.899/0001-90).
18.18. A referência a essa conclusão da 2ª Secex na instrução inicial foi expressa na análise da
Serur de peça 82 (§ 27.2), muito embora não tenha havido menção expressa ao exame da 2ª Secex que
analisou a resposta às citações (instrução de peça 13, p. 3-19). Assim, é possível acolher os presentes
embargos declaratórios apenas para acrescer essas considerações, transcritas acima, de modo a suprir a
objeção de que a análise teria sido omissa a respeito.
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18.19. É certo que a pretensão da Ogilvy nos presentes embargos vai além, pois há nítida
discordância com as conclusões da 2ª Secex, acolhidas, em última análise, pelas instruções posteriores
e pela própria decisão embargada. Ocorre que os embargos de declaração não são o meio processual
hábil para que esses fundamentos sejam rediscutidos, pois referida espécie recursal permite apenas
suprir omissões, sanar contradições ou esclarecer obscuridades porventura existentes no acórdão, e não
para contestar premissas do julgamento que se considere equivocadas.
18.20. A ampla rediscussão do que foi decidido exige recurso próprio, de fundamentação livre,
em que a parte pode repropor toda a resistência sustentada no processo, tal como se dá no recurso de
reconsideração.
18.21. Registre-se, a propósito, que mesmo sem previsão expressa na Lei Orgânica ou no
Regimento Interno do TCU, a jurisprudência entende cabível recurso de reconsideração para rediscutir
o mérito de decisão que, em recurso de revisão, reverte o julgamento anterior (dá provimento ao
recurso de revisão). Nesse sentido são, por exemplo, os seguintes precedentes:
Cabe recurso de reconsideração contra decisão que dá provimento a recurso de revisão do
Ministério Público junto ao TCU (Acórdão 2071/2012-TCU-Plenário, Relator: Min. Raimundo
Carreiro).
É admissível a interposição de recurso de reconsideração contra o novo julgamento decorrente
do provimento de recurso de revisão (Acórdão 1051/2014-TCU-Plenário, Relator Min. José Múcio
Monteiro).
18.22. Em suma, o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado em recurso
próprio, de fundamentação livre, hábil a analisar qualquer erro que se considere existente – e não pela
via dos embargos declaratórios, que é recurso de fundamentação vinculada, restrita às imputações de
omissão, contradição ou obscuridade da decisão atacada, exaurindo seu objeto quando referidos vícios
são sanados, como na hipótese.
CONCLUSÃO
19. Não raro, notadamente em julgamentos de maior complexidade, os embargos de declaração
são acolhidos para prestar esclarecimentos, sem que isso importe qualquer modificação do julgado, no
que diz respeito à sua parte dispositiva.
19.1. No caso em exame, os embargos podem ser acolhidos para suprir a contradição referida no
§ 18.8, retro, para que no § 27.1 da instrução de peça 82, transcrita no Relatório da decisão embargada,
não se considerem as menções às notas fiscais da Editora Gráficos Burti Ltda., que não integram o
débito imputado nesta TCE. A indicação correta das parcelas que integraram o débito foi feita nos §§
21.2 e 21.3 da referida instrução, também transcritos no Relatório do acórdão.
19.2. Igualmente podem ser acolhidos os embargos de declaração para deixar expressos os
fundamentos que levaram à rejeição da defesa da Ogilvy, apresentada em resposta à citação e
examinada na instrução de peça 13, p. 3-19, da então 2ª Secex, cujos trechos mais relevantes foram
reproduzidos acima.
19.3. Quanto aos demais aspectos, inexistem omissões ou contradições a serem sanadas. O
propósito da embargante é nitidamente o de rediscutir os fundamentos adotados pelo Tribunal, não
sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para tanto.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
20. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:
a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Cláudio de Castro Vasconcelos contra
o Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário, por serem intempestivos;
b) conhecer dos embargos de declaração opostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação
Ltda. e acolhê-los apenas para prestar os esclarecimentos contidos na fundamentação;
c) dar ciência aos recorrentes e aos demais interessados;
d) restituir o processo à Serur, para as providências cabíveis quanto ao recurso de reconsideração
pendente nos autos (peça 158, complementado pela peça 162).
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21. O processo deve ser encaminhado ao MPTCU, em atenção ao Despacho do Relator, de peça
170.”
É o relatório.

VOTO
Em exame Embargos de Declaração opostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda.
(peça 155) e por Cláudio de Castro Vasconcelos, ex-Gerente Executivo de Propaganda do Banco do
Brasil S.A. (peça 161), contra o Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro José Múcio
Monteiro). A decisão embargada foi prolatada nos seguintes termos:
“9.1. conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público junto ao TCU como recurso de
revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1.342/2012 –
Plenário;
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas empresas Ogilvy & Mather Brasil
Comunicação Ltda. e DES Marketing Services Ltda., assim como por Henrique Pizzolato e Cláudio de
Castro Vasconcelos, relativamente à apropriação indevida, pelas empresas de publicidade contratadas
de valores recebidos de fornecedores (e não de veículos de comunicação) a título de “bônus de
volume”, acrescidos da comissão da agência, bonificações essas que deveriam ter sido repassadas ao
próprio Banco, por força da cláusula 2.7.4.6 do contrato celebrado com a agência Ogilvy & Mather
Brasil Comunicação Ltda. em 23/9/2003, respondendo, ainda, Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro
Vasconcelos pela omissão no dever de fiscalizar o contrato – atribuição afeta à Diretoria de Marketing
e Comunicação, por força da cláusula 12.2 do contrato, e à sua Gerência-Executiva de Propaganda, por
força da Ordem de Serviço 11/2004;
9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo referidos, condenando-os
solidariamente em débito pelos valores discriminados, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do
Brasil S.A., atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas
indicadas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Responsáveis Solidários

Débito

Data

Henrique Pizzolato
Cláudio de Castro Vasconcelos
Ogilvy & Mather Brasil Comunicação
Ltda.
Henrique Pizzolato
Cláudio de Castro Vasconcelos
Ogilvy & Mather Brasil Comunicação
Ltda.
Cônscio Assessoria Empresarial Ltda.
Henrique Pizzolato
Cláudio de Castro Vasconcelos
Ogilvy & Mather Brasil Comunicação
Ltda.
DES Marketing Services Ltda.

R$ 795,48
R$ 1.574,53

16/2/2004
15/3/2004

R$ 795,48

17/5/2004

R$ 168.000,00

1º/11/2004

R$ 6.993,42
R$ 42.375,20
R$ 714,00
R$ 37.800,00
R$ 44.755,23
R$ 81.796,70

16/8/2004
15/9/2004
29/11/2004
6/12/2004
14/12/2004
22/12/2004
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R$ 151.197,90
R$ 4.558,91
R$ 45.242,40
R$ 7.658,40
R$ 714,00

10/1/2005
14/1/2005
17/2/2005
29/3/2005
29/4/2005

9.4. aplicar aos responsáveis Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda., Henrique
Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos, DES Marketing Services Ltda. e Cônscio Assessoria
Empresarial Ltda. multas, individualmente, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos três
primeiros, e de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) às
duas últimas, respectivamente, a serem atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão
na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
9.5. autorizar desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.6. determinar à SecexFazenda que promova a juntada de cópia desta decisão às prestações de
contas do Banco do Brasil dos exercícios de 2004 e 2005 (TCs 014.194/2005-5 e 017.329/2006-0);
9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao
Banco do Brasil S.A.;
9.8. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao recorrente e
aos responsáveis.” (os grifos são meus)
2.
É importante destacar que o processo de Tomada de Contas Especial se originou de
Representação (Acórdão 2.034/2005-TCU-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, peça 7, p. 13-15),
que tratou de irregularidades em contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado entre o
Banco do Brasil S.A. e a empresa Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (então denominada
Ogilvy Brasil Comunicação Ltda.), as quais ocorreram em 2004 e 2005.
3.
No Acórdão 1.342/2012-TCU-Plenário (Relatora Ministra Ana Arraes; peça 13, p. 4556), o Tribunal julgou regulares com ressalvas as contas dos responsáveis arrolados no parágrafo
inicial deste Voto. Assim o fez, por entender que havia possibilidade de a agência contratada receber
bonificações, sem o repasse dessa vantagem ao Banco do Brasil, diante da superveniência da Lei
12.232/2010, que previa: em seu art. 18, a apropriação, pelas agências, de receitas a título de “planos
de incentivo” concedidos por veículos de divulgação; em seu art. 20 a retroatividade da lei aos
contratos em execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados. Ao divergir da Unidade
Técnica, a Relatora consignou em seu Voto que (peça 13, p. 41):
“15. Baseada nos arts. 18 e 20 da Lei 12.232/2010 e no recente acórdão 638/2012-Plenário,
acato as alegações de defesa das empresas Ogilvy Brasil Comunicação Ltda., Des Marketing Services
Ltda. (ex-De Simoni Marketing Services Ltda.) e dos Srs. Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro
Vasconcelos, aproveitando o acolhimento à empresa Cônscio Assessoria Empresarial Ltda., mesmo
apesar de sua revelia, uma vez que se trata de circunstância objetiva que a ela aproveita e em prestígio
ao princípio da verdade material que rege os processos nesta Casa.
16. Por consequência lógica, também devem ser acatadas as defesas quanto à utilização de base
de cálculo para pagamentos de honorários baseada em custos superiores aos efetivamente realizados,
pois considerou-se o recebimento do bônus de volume pela agência Ogilvy Brasil Comunicação Ltda.,
mencionada no subitem 2.2 deste voto.
17. Finalmente, no tocante à omissão dos empregados do Banco do Brasil Henrique Pizzolatto e
Cláudio de Castro Vasconcelos no dever de fiscalizar o contrato celebrado entre o Banco e a Ogilvy
(subitem 2.3 deste voto), entendo que tal ato de gestão deve ser examinado juntamente com outros
praticados no bojo dos processos de prestação de contas do Banco do Brasil relativos aos exercícios

431
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

de 2004 e 2005 (respectivamente, TC 014.194/2005-5 e TC 017.329/2006-0), que se encontram,
atualmente, na Secex-2.” (grifei)
4. Nesse ponto, é importante frisar que por meio de Declaração de Voto, consignei
posicionamento favorável ao da Unidade Técnica no sentido de que as contas dos responsáveis fossem
julgadas irregulares, com imputação de débito e multa (peça 13, p. 43/44). Fui Voto vencido.
5.
Diante do que restou decidido no Acórdão 1.342/2012-TCU-Plenário, o Procurador Júlio
Marcelo de Oliveira, do MP/TCU, interpôs Recurso de Reconsideração (peça 31), no qual trouxe à
colação o que restou decidido pelo STF na Ação Penal 470, tendo em conta que foi discutida questão
semelhante à versada neste processo.
6.
No Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro José Múcio, peça 129), o
Tribunal conheceu o pedido do MP/TCU como Recurso de Revisão, deu-lhe provimento e julgou as
contas dos responsáveis irregulares, com imputação de débito e multa. Foram opostos os presentes
Embargos de Declaração (peças 155 e 161) e Recurso de Reconsideração pelo Sr. Henrique Pizzolato
(peças 158 e 162), cujo exame deve aguardar a deliberação do Tribunal sobre os presentes embargos.
7.
Em relação à admissibilidade, expresso concordância com os exames efetuados no
âmbito da Serur (peças 166 e 167), que concluíram pelo conhecimento dos embargos de declaração
opostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (peça 155) e pelo não conhecimento dos
embargos opostos por Cláudio de Castro Vasconcelos (peça 161), por serem intempestivos.
I
EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS DA EMPRESA OGILVY
8.
A empresa Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. requer, em sua peça recursal, que
haja a reforma da decisão embargada em decorrência de omissões, obscuridades e contradições que
atribui ao acórdão recorrido. Eis a síntese dos vícios apontados (peça 155, p. 5):
“A) OMISSÃO: A Ogilvy destacou em sua defesa que: (i) nos termos da acusação do TCU, não
recebeu qualquer valor a título de bonificações; (ii) não recebeu qualquer valor ou repasse das
empresas DES Marketing e Cônscio, independentemente de sua natureza ou origem; (iii) as notas
fiscais juntadas a esta TCE referem-se majoritariamente à Cônscio e DES Marketing. O v. acórdão,
sem se aprofundar nesta questão, PRESUMIU que os valores recebidos pela DES Marketing e
Cônscio foram repassados a Ogilvy, SEM QUALQUER PROVA;
B) PRIMEIRA CONTRADIÇÃO: O v. acórdão utiliza como relevante fundamento da
condenação da Ogilvy o fato dela ter emitido "a maior parte das notas fiscais relativas à cobrança das
'bonificações' objeto desta TCE (peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35)". Porém, as notas fiscais citadas no
referido trecho não fazem parte do objeto desta TCE, conforme decidido pelo v. acórdão n°
2.034/2005, que converteu o procedimento investigatório em TCE;
C) OBSCURIDADE: O v. acórdão aplicou o princípio da fungibilidade para receber o recurso
de reconsideração interposto pelo MP como se fosse recurso de revisão. Porém, isso se deu contra
pedido expresso do próprio MP e sem que estivesse caracterizado um erro justificável ou dúvida com
relação a qual recurso seria cabível;
D) SEGUNDA CONTRADIÇÃO: O v. acórdão autorizou a conversão do recurso de
reconsideração em recurso de revisão sob o pretexto de que "para fins de admissibilidade de recurso
de revisão pode ser caracterizada como documento novo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
que considere inconstitucional dispositivo de norma que serviu expressamente de fundamento para a
decisão recorrida do TCU". Porém, para julgar as contas irregulares, o v. acórdão não se utilizou da
tese de suposta inconstitucionalidade da Lei n° 12.232/2010, mas apenas declarou que esta lei não se
aplica ao caso concreto.” (grifei)
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9.
Em relação às questões preliminares invocadas pelo embargante (c - obscuridade e d segunda contradição), tem-se que os pontos chave dizem respeito a admissibilidade do recurso do
MP/TCU que provocou a reversão do mérito das contas: de regulares com ressalvas para irregulares.
São questionadas a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sem a caracterização de erro
justificável, e a inexistência de declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, de dispositivo da Lei
12.232/2010. Argumentos semelhantes já foram outrora apresentados, quando da promoção das
oitivas, e exaustivamente discutidos no âmbito desta Corte de Contas, e agora vêm à tona novamente
em sede de embargos de declaração.
10. Não só nesta ocasião, como em muitas discussões precedentes, o ponto fulcral invocado pela
empresa em suas várias manifestações sempre foi seu inconformismo com a admissibilidade do
recurso interposto pelo MP/TCU (peça 31).
11.
Importa destacar que o MP/TCU agiu diante do fato de que a coisa julgada administrativa
se formou com vício gravíssimo, vez que no Acórdão 1.342/2012 o Plenário desta Corte de Contas
julgou regulares com ressalvas, em processo de TCE, as contas de empresas e responsáveis que,
doravante, foram condenados pelo STF na Ação Penal 470 (Mensalão – Inquérito 2245), na qual o
STF decidiu condenar o réu Henrique Pizzolato, dentre outros, pelos delitos de peculato, corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.
12.
A meu ver, o MP/TCU cumpriu sua nobre missão constitucional ao buscar promover a
defesa e a coerência da ordem jurídica. Não poderia, pois, desconsiderar a importante decisão tomada
pelo STF quando analisou questões relacionadas com as tratadas no processo de TCE julgado pelo
TCU (TC 019.476/2005-6). Para reverter o julgamento contido no Acórdão 1.342/2012-Plenário, o
MP/TCU entendeu que seria o caso de interpor Recurso de Reconsideração, pois a matéria tratada pelo
STF no âmbito penal tinha intimidade estrutural com o fato gerador da dívida quantificada na Tomada
de Contas Especial. Em sua peça recursal, considerou como fato novo a superveniência de Decisão do
STF na Ação Penal 470. Assim, formulou seu pedido final nos seguintes termos (peça 31), verbis:
“Por todas essas razões, requer o Ministério Público que seja conhecido e, acaso não acolhidas as
alegações de defesa a serem porventura apresentadas, provido o presente RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO, com vistas a rejeitar as alegações de defesa dos srs. Henrique Pizzolato e
Cláudio de Castro Vasconcelos, bem como das empresas Ogilvy Brasil Comunicação Ltda. e De
Simoni Marketing Services Ltda., com relação à falta de repasse ao Banco do Brasil da bonificação de
volume obtida pela agência de publicidade junto a fornecedores e não repassada ao BB (R$
566.639.66) e a cobrança de comissão/honorários sobre este valor (R$ 28.331,99), em desacordo com
o item 2.7.4.6 da Cláusula Segunda do contrato celebrado entre o BB e a Ogilvy Brasil, e reformar o
Acórdão 1.342/2012-Plenário, para o fim de:
a) julgar irregulares as contas dos srs. Henrique Pizzolato (CPF 296.719.659-20) e Cláudio de
Castro Vasconcelos (CPF 252.377.641-34), respectivamente, ex-Diretor de Marketing/BB e exGerente Executivo de Propaganda/BB, com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea
“c”, e 19, caput, da Lei 8.443/1992;
b) condenar os srs. Henrique Pizzolato (CPF 296.719.659-20) e Cláudio de Castro Vasconcelos
(CPF 252.377.641-34), solidariamente com as empresas Ogilvy Brasil Comunicação Ltda. (atual
Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda., CNPJ 61.067.492/0001-27), De Simoni Marketing
Services Ltda. (atual DES Marketing Services Ltda., CNPJ 05.637.203/0001-07) e Cônscio Assessoria
Empresarial Ltda. (CNPJ 03.689.899/0001-90), ao pagamento das quantias indicadas a seguir (...)
13.
Mesmo com a denominação do Recurso como de Reconsideração, coube a Serur, diante
de sua competência técnica para fazer o exame prévio de admissibilidade, avaliar a questão da
intempestividade recursal (o recurso foi interposto fora do prazo ordinário de 15 dias), que foi
superada com a aplicação do art. 285, §2º do RI/TCU. Examinou, outrossim, se a espécie recursal era
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cabível para as pretensões do Órgão Ministerial. Nesse caso, a Serur pode e deve aplicar o princípio da
fungibilidade recursal, quando entender que essa adequação se faz necessária. Assim, não procede o
argumento do recorrente de que a aplicação do princípio se deu contra a vontade do MP/TCU, que
indicou, naquele momento o Recurso que lhe parecia mais adequado.
14.
A meu ver, diferentemente do que defende o recorrente, não há falta de elementos para a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Este é corriqueiramente aplicado no TCU, pois,
muitas vezes, a espécie recursal invocada não é a que mais se amolda às pretensões do recorrente.
15. Ao analisar inicialmente o feito, a Serur não considerou a Decisão contida na Ação Penal 470
como fato novo a justificar a interposição de Recurso de Reconsideração (art. 32, parágrafo único, da
Lei Orgânica do TCU), tampouco como documento novo (inciso III do art. 35 da LO/TCU) a justificar
a interposição de Recurso de Revisão, conforme entendimento consignado no Acórdão 3251/2012Plenário. Em não havendo fato ou documento novo a apreciar, a Unidade Técnica, diante da
importância da decisão proferida na Ação Penal 470 pela Suprema Corte, viu-se diante da missão de
analisar qual a espécie recursal que mais se adequaria para albergar o entendimento jurídico que veio à
tona após a decisão do STF.
16.
Considerando a semelhança que existe entre o Recurso de Revisão (art. 35 da Lei
Orgânica do TCU) e a Ação Rescisória [art. 485, V do CPC de 1973; art. 966 do novo CPC (Lei
13.105/2015)], entendeu que seria o caso de aplicar o Código de Processo Civil de forma subsidiária
(artigo 298 do RI/TCU) diante da existência de erro de direito materializado pela divergência entre a
decisão desta Corte de Contas de julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis e a
orientação jurisprudencial que que veio a ser exteriorizada pela Suprema Corte no julgamento da Ação
Penal 470.
17. As renovadas oportunidades para que os responsáveis se manifestassem nos autos, ante a
possibilidade de mudança do mérito da decisão adotada no Acórdão TCU 1.342/2012-Plenário,
geraram intensos debates sobre a correção da admissibilidade recursal. Ao fim e ao cabo, a Serur
considerou o teor do Voto que fundamentou a prolação do Acórdão 2.304/2015-Plenário (Relatora
Ministra Ana Arraes), segundo o qual uma Decisão do STF que declarou inconstitucional dispositivo
da norma que serviu de fundamento para a decisão recorrida pode ser considerada como documento
novo. Transcrevo, abaixo, excerto do Voto, por relevante, verbis:
“13. Em suas contrarrazões, a agência Fischer trouxe dois argumentos de natureza preliminar: a
inexistência de documentos novos que permitam considerar atendidos os requisitos de admissibilidade
do recurso de revisão e a independência das instâncias.
14. Como destacado pelo MPTCU na peça inicial e reconhecido pela Serur, a caracterização do
fato ou documento novo não é tão rígida no âmbito do TCU. Ainda assim, como regra, a divergência
jurisprudencial não é considerada suficiente para justificar a revisão de julgados, até pela dificuldade
de replicar decisões em casos concretos não idênticos.
15. No entanto, a situação tratada neste processo não se reduz a mera alteração de jurisprudência.
A decisão do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional dispositivo de norma que serviu
expressamente de fundamento para a decisão do TCU.
16. A declaração do STF, ainda que incidental, afetou a validade da aplicação da norma, o que
independe do caso concreto e se caracteriza como documento novo, relevante para o desfecho do
processo e com efetivo potencial de alterar a decisão recorrida.
17. Como detalhadamente analisado pela Serur, no âmbito do Poder Judiciário, o Código Civil e
a jurisprudência dos tribunais superiores acomodaram, em sede de ação rescisória, a possibilidade de
rever julgados nessa situação específica, em que manifestação posterior do STF em matéria de
constitucionalidade afete a validade de dispositivo de lei em que se fundamentou a decisão.
18. Em que pese a necessidade de proteção à coisa julgada, é difícil sustentar entendimento que
atribua às decisões do TCU grau de rigidez único e superior à de todas as demais decisões do Poder
Judiciário.
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19. A inviabilidade de revisão dos julgados nessa situação, além de contrastar com a
possibilidade de ação rescisória das decisões judiciais, seria incompatível com os princípios
consagrados no sistema processual adotado pelo TCU, em que se recepcionam o formalismo
moderado e a busca da verdade material.
20. Como registrado pelo procurador-geral em seu parecer, deve ser valorizada a busca de
decisões homogêneas e não contraditórias, até mesmo para a própria credibilidade do Estado. Essa
preocupação assume contornos ainda mais justificáveis quando se coloca em foco a harmonização com
as deliberações do STF em matérias de sua competência constitucional.
21. Dessa forma, em que pese a alternativa proposta pela Serur na instrução de mérito para
fundamentar o conhecimento do recurso, ratifico o despacho de peça 179, que teve por base o exame
de admissibilidade daquela mesma unidade técnica (peças 165-167), para conhecer a peça recursal
com fundamento no inciso III do art. 35 da Lei 8.443/1992, nos termos propostos pelo recorrente.” (os
grifos são meus)
18. Entendo, pois, que a Serur agiu acertadamente ao considerar como documento novo o
entendimento superveniente do E. STF, expresso nos autos da Ação Penal 470, que declarou incidenter
tantum a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei 12.232/2010, a abranger os contratos de propaganda
e de publicidade em fase de execução ou aqueles encerrados, com efeitos pendentes na data de
publicação do diploma legislativo.
19. Finalmente, ainda em relação à aplicação do princípio da fungibilidade recursal pela Serur
quando da análise da admissibilidade do Recurso do MP/TCU, entendo cabível trazer à baila lição de
Tereza Arruda Alvim Wambier 1 que tratou desse princípio sob a ótica da função instrumental do
processo (Wambier, 2005, p. 739-792). Se não vejamos:
“ Uma reflexão mais madura mostrou-nos ser evidente a inadequação do pensamento
absolutamente rigoroso, que privilegia a coerência e a precisão dos passos do raciocínio para resolver
boa parte dos problemas jurídicos, especialmente problemas processuais.
Não se trata, de modo algum, nem de pregar tampouco de legitimar soluções tomadas à margem
do ordenamento jurídico. Trata-se, isto sim, de enxergar como possíveis, e como mais convenientes em
determinados casos, soluções tomadas não com base na letra da lei, mas com base no sistema: lei,
doutrina, jurisprudência, manejados criativamente.
No próximo sistema são identificáveis “zonas de penumbra”, ou seja, situações em face
das quais se apresenta mais de uma solução possível, legitimada por parte da própria doutrina, da
jurisprudência e da própria lei.
No que diz respeito especificamente ao processo, estas ditas zonas de penumbra se
manifestam quando se admitem, no sistema, dois ou mais caminhos para se chegar a um mesmo lugar.
Não são poucas as hipóteses em que se flagram tanto no plano da doutrina quanto no da jurisprudência
discordâncias quanto a qual seria o meio adequado para se atingir determinado fim no processo ou por
meio do processo.
Pensamos que nas zonas de penumbra deve-se optar pela resposta que privilegie os
valores fundamentais, entre os quais se sobressai a operatividade do sistema, qualidade que deve tornálo apto a gerar os fins para os quais foi criado.
Justamente nessas hipóteses é que, em nosso entender, deve incidir o princípio da
fungibilidade: casos em que há dúvidas quanto a qual seja o caminho adequado (=correto) para se
atingir determinada finalidade por meio de um pedido formulado perante o Poder Judiciário, dúvida

1

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O princípio da fungibilidade sob a ótica da função instrumental do processo. In:
NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros
meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 739-792.
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esta cuja existência se percebe por haver divergências no plano da doutrina e/ou jurisprudência a
respeito.
Hoje se tem consciência cada vez mais nítida de que o processo foi concebido para
“dar”direitos a quem os tem: não para “inventar” direitos e atribuí-los a quem não os tenha, ou para
subtrair direitos de seus titulares. Não deve haver, pensamos, um “fosso” entre a realidade criada como
resultado do processo e a realidade disciplinada pelo direito material. Ambos os planos devem
caminhar de modo absolutamente rente.
Parece-nos tratar-se de uma exigência afeiçoada à mentalidade que prevalece em nossa
época.”
20. Vejo, claramente, com base na lição doutrinária supratranscrita, que diante de “zonas de
penumbra” e da existência de dois ou mais caminhos a seguir, a Serur adotou a medida mais prudente,
qual seja: optou por privilegiar a operatividade e coerência do sistema jurídico.
21.
Considero, pois, cabível a aplicação da fungibilidade recursal, para admitir-se recurso de
outra espécie interposto pelo MP/TCU. Demais disso, não identifico a necessidade de sanar qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido pela via dos embargos declaratórios.
Improcedentes, pois, os argumentos traçados contra a admissibilidade do recurso do MPTCU.
II
A Lei 12.232/2010
22. Superadas as objeções relacionadas ao conhecimento recursal, cumpre analisar se a Lei
12.232/2010 é aplicável ou não ao caso concreto, pois, segundo o recorrente, nesse ponto há uma
contradição, vez que na admissibilidade recursal, o fundamento foi a inconstitucionalidade da
aplicação retroativa dessa lei, enquanto para analisar o mérito o fundamento utilizado foi a não
incidência da mesma lei na hipótese dos autos.
23. É bom frisar que, com a superveniência da Lei 12.232/2010, reconheceu-se que pertenciam à
receita da agência de publicidade e propaganda tanto os descontos oriundos do conjunto de contratos
firmados pela agência com cada veículo de comunicação, tecnicamente denominados de bônus de
volume ou plano de incentivo, quanto os descontos oferecidos por fornecedores de suprimentos para
ações publicitárias (artigos 18 e 20). A referida lei abrangia não só os contratos em execução, como
também aqueles ajustes já encerrados, mas com efeitos subsistentes.
24. As contas foram consideradas regulares com ressalvas, num primeiro momento, pois naquele
momento processual havia a presunção da constitucionalidade dos artigos 18 e 20 da Lei 12.232/2010,
que prescreviam como receita própria das agências de propaganda os descontos oferecidos pelos
veículos de comunicação e pelos fornecedores por ela contratados. Esses dispositivos legais iriam se
sobrepor aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação. Ocorre que a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei 12.232/2010 pelo STF, em controle difuso,
atingiu os contratos de propaganda e de publicidade em fase de execução e mesmo os encerrados, com
efeitos pendentes na data de publicação do diploma legislativo. No âmbito da Suprema Corte,
sustentou-se que a disposição normativa tornou vulnerável o inciso XXXVI do artigo 5° da
Constituição Federal, que veda a possibilidade de lei posterior prejudicar o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
25. Diante desse cenário, o MP/TCU não ficou alheio ao fato de que o julgado do TCU baseouse em lei que foi posteriormente considerada inconstitucional pelo STF, mesmo que em sede de
controle de constitucionalidade difuso. É evidente que as provas contidas nos autos foram avaliadas
com suporte em uma Lei que não poderia regular a relação sub judice, o que tornou necessário que a
decisão anterior fosse alterada para que pudesse se adequar aos fatos e ao direito aplicável ao caso
concreto.
26. Noutros termos, como o STF na Ação Penal 470 considerou inconstitucional uma norma que
fundamentou a decisão do TCU de julgar regulares com ressalvas as contas do responsável, o caminho
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a seguir é promover a alteração da decisão anterior (Acórdão 1.342/2012 – Plenário) para adequar o
seu conteúdo ao direito aplicável ao caso concreto. O Recurso do MP/TCU, acolhido como de
Revisão, foi a alternativa cabível para a prolação do Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário, ora recorrido,
que tornou insubsistente o Acórdão 1.342/2012 – Plenário.

III
Mérito
27. Em relação ao mérito propriamente dito, a embargante alega que parte significativa do débito
advém de notas fiscais que foram emitidas pelas empresas Cônscio Assessoria Empresarial e Des
Marketing Services, sem benefício à embargante. Além disso, aduz que a maior parte das notas fiscais
emitidas pela Ogilvy não integrariam o objeto desta tomada de contas especial, conforme o acórdão
que determinou a conversão dos autos em TCE.
28. Observo, desde já, que uma das pretensões da embargante é, nitidamente, rediscutir o mérito
do que foi decidido. O entendimento que vigora nesta Corte de Contas é o de que opor embargos de
declaração não é a via adequada para tanto.
29. Acolho, pois, os exames efetuados pela Serur como minhas razões de decidir, por entender
que não há motivos que justifiquem a modificação da decisão embargada.
30. Não obstante, considerando que a Serur identificou a necessidade de emissão de alguns
esclarecimentos, entendo que o fato de não dar provimento aos embargos não exclui a possibilidade de
prestar informações a embargante em relação ao débito, o que não implica em modificação do julgado,
em sua parte dispositiva. É importante, então, informar a recorrente que:
i) com base no art. 131, inciso I do RI/TCU, aplicado neste caso por analogia, excluo do § 27.1
da instrução de peça 82, transcrita no Relatório da decisão embargada, as menções às notas fiscais da
Editora Gráficos Burti Ltda. (peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35), por não integrarem o débito imputado
na TCE;
ii) a indicação correta das parcelas que integraram o débito foi feita nos §§ 21.2 e 21.3 da
instrução de peça 82, também transcritos no Relatório que fundamentou o Acórdão recorrido;
iii) que a quantificação do débito consta do Recurso impetrado pelo MP/TCU (peça 31, p. 47), a
qual se mantém conforme a composição indicada no Acórdão 2034/2005-TCU-Plenário (peça 7, p. 13)
que determinou a conversão dos autos em TCE;
iv) que os fundamentos que levaram à rejeição da defesa da Ogilvy, apresentada em resposta à
citação, encontram-se expressos na instrução de peça 13, p. 3-19, da então 2ª Secex.
31. Em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cláudio de Castro Vasconcelos,
ex-Gerente Executivo de Propaganda do Banco do Brasil S.A. (peça 161), contra o Acórdão
1.184/2017-TCU-Plenário, consigno que os mesmos não devem ser admitidos, por intempestivos, nos
termos do art. 34, § 2º, da Lei 8.443/1992 e no art. 287, § 3º, do RI/TCU.
32. Diante das considerações aqui alinhadas, concordando com os pareceres emitidos nos autos,
Voto por que seja acolhida a proposta de deliberação que ora submeto à apreciação do Plenário desta
Corte de Contas.

ACÓRDÃO Nº 2291/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 019.476/2005-6.
1.1. Apenso: 020.949/2017-0
2. Grupo I – Classe de Assunto (I): Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Ogilvy & Mather Brasil Comunicacao Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27);
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Tribunal de Contas da União (CNPJ: 00.414.607/0001-18)
3.2. Responsáveis: Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF: 252.377.641-34); Conscio Assessoria
Empresarial Ltda. - Me (CNPJ: 03.689.899/0001-90); Des Marketing Services Ltda. (CNPJ:
05.637.203/0001-07); Henrique Pizzolato (CPF: 296.719.659-20); Ogilvy & Mather Brasil
Comunicacao Ltda (CNPJ: 61.067.492/0001-27); de Simoni Marketing Services Ltda. (CNPJ:
05.637.203/0001-07)
3.3. Recorrentes: Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (CNPJ: 61.067.492/0001-27);
Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF: 252.377.641-34).
4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro José Mucio Monteiro.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de
Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal:
8.1. Nayara Fonseca Cunha (24083/OAB-DF) e outros, representando Ogilvy & Mather Brasil
Comunicação Ltda.
8.2. Akiko Ribeiro Mitsumori e outros, representando Cláudio de Castro Vasconcelos.
8.3. Mabel Lima Tourinho (16486/OAB-DF) e outros, representando Henrique Pizzolato e
Cláudio de Castro Vasconcelos;
8.4. Lucas Clemente Guimaraes de Diaz (187.145/OAB-SP), representando Des Marketing
Services Ltda..
8.5. Rudolf Schaitl (163/OAB-TO) e outros, representando Banco do Brasil S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de
análise de embargos de declaração interpostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. (peça
155) e por Cláudio de Castro Vasconcelos, ex-Gerente Executivo de Propaganda do Banco do Brasil
S.A. (peça 161), contra o Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em:
9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Cláudio de Castro Vasconcelos
contra o Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário, por serem intempestivos, nos termos do art. 34, §2º, da
Lei 8.443/1992 e do art. 287, §3º, do RI/TCU;
9.2. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação
Ltda., para, no mérito, negar-lhe provimento, sem prejuízo de prestar os seguintes esclarecimentos ao
recorrente:
9.2.1. que, com base no art. 131, inciso I do RI/TCU, aplicado neste caso por analogia, excluo do
§ 27.1 da instrução de peça 82, transcrita no Relatório da decisão embargada, as menções às notas
fiscais da Editora Gráficos Burti Ltda. (peça 3, p. 45-50; peça 4, p. 1-35), por não integrarem o débito
imputado na TCE;
9.2.2. que a indicação correta das parcelas que integraram o débito foi feita nos §§ 21.2 e 21.3 da
instrução de peça 82, também transcritos no Relatório que fundamentou o Acórdão recorrido;
9.2.3. que a quantificação do débito consta do Recurso impetrado pelo MP/TCU (peça 31, p. 47),
a qual se mantém conforme a composição indicada no Acórdão 2034/2005-TCU-Plenário (peça 7, p.
13) que determinou a conversão dos autos em TCE;
9.2.4. que os fundamentos que levaram à rejeição da defesa da Ogilvy, apresentada em resposta à
citação, encontram-se expressos na instrução de peça 13, p. 3-19, da então 2ª Secex.
9.3. dar ciência aos recorrentes deste Acórdão, bem assim aos demais responsáveis;
9.4. restituir o processo à Serur, para as providências cabíveis quanto ao Recurso de
Reconsideração pendente de apreciação nos autos (peça 158, complementada pela peça 162).
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10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2291-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – Plenário
TC-018.579/2014-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Ceará - UFC.
Responsáveis: Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49); Luís Carlos Uchoa
Saunders (CPF 001.149.103-59); Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00); Tânia Maria
Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91); Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87) e
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP
(CNPJ 12.985.431/0001-33).
Representação Legal: Adriano Fernandes da Cunha (OAB-CE 29.396), Carlos Otávio de Arruda
Bezerra (OAB-CE 19.246), Francisco Ernando Uchôa Lima (OAB-CE 10.054), Rodrigo do
Nascimento Santos (OAB-CE 23.416), Tirshen Maia Martins (OAB-CE 26.333) e outros.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.
IMPUGNAÇÃO DE DESPESAS. CONTRATO DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS
CAMPI DE FORTALEZA, SOBRAL, QUIXADÁ E CARIRI. ALEGAÇÕES DE DEFESA
INSUFICIENTES PARA AFASTAR AS FALHAS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO
SOLIDÁRIO. MULTA. INABILITAÇÃO
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria do TCU no Estado do
Ceará (Sec-CE), que contou com a anuência do dirigente da unidade técnica e do representante do
Ministério Público (peças 125-127):
“INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada contra a empresa
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP
(CNPJ 12.985.431/0001-33), em razão de fraude em licitação e superfaturamento na execução da
Dispensa de Licitação 83/2011 promovida pela Universidade Federal do Ceará - UFC, que tinha por
objeto o fornecimento de refeições aos alunos dos Campi de Fortaleza (Pici, Benfica e Labomar),
Quixadá, Cariri e Sobral.
HISTÓRICO
I. Da fase interna da tomada de contas especial
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2. Por ocasião de sua auditoria de gestão nas contas da UFC alusivas ao exercício de 2011 (TC
044.289/2012-0), a Controladoria-Geral da União no Estado do Ceará - CGU/CE registrou a seguinte
constatação em seu relatório (item 7.2.2.2):
Favorecimento em licitação e superfaturamento na execução da Dispensa de Licitação 83/2011 (Processo
23067-PI4275/11-88) para o fornecimento de refeições aos alunos dos Campi de Fortaleza (Pici, Benfica,
Labomar), Quixadá, Cariri e Sobral, acarretando prejuízo no valor de R$ 1.943.752,10.

3. Em consequência, aquele órgão de controle interno expediu a Nota de Auditoria
201203088/02, de 27/4/2012, destinada à UFC (Peça 1, p. 10-26), a qual, além de descrever os fatos
constatados, recomendou a suspensão imediata dos pagamentos à empresa Multemprex Ltda. no
âmbito do Contrato 5/2012 subsequente, firmado com a mesma empresa.
4. Em decorrência da citada constatação da CGU, a UFC, por meio das Portarias 1.348/2012 e
1.652/2012, instaurou sindicância administrativa (Processo P10845/12-23), cujo relatório final, datado
de 9/7/2012, após descrição de forma pormenorizada das fases procedimentais do Pregão 54/2011, da
Dispensa de Licitação 83/2011 e do Pregão Eletrônico 1/2012, e exposição das oitivas realizadas com
os diversos depoentes, concluiu pela ocorrência de várias irregularidades (peça 1, p. 28-122):
a) montagem de procedimento licitatório e consequente burla ao caráter competitivo dos
certames licitatórios realizados (Pregão 54/2011 e Dispensa de Licitação 83/2011);
b) adoção de critério restritivo no Pregão 1/2012;
c) direcionamento de certame licitatório (Pregão 54/2011 e Dispensa de Licitação 83/2011);
d) reiteradas práticas de beneficiamento em favor da empresa Multemprex, Comércio e Serviços
Audiovisuais e Informática Ltda. por representantes da Administração e diferenças elevadas na
prestação dos serviços em favor da contratada;
e) sub-rogação de contrato de prestação de serviço de fornecimento de refeições sem
autorização da Administração;
f) e prática de concorrência desleal, tendo em vista a participação de empresas com mesmo
vínculo societário e de parentesco no Pregão 1/2012 e prática de sobrepreço com intuito de burlar o
caráter competitivo de certame licitatório.
5. Por fim, em termos conclusivos (peça 1, p. 106-122), a comissão de sindicância propôs a
instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração das condutas dos
responsáveis, ante as irregularidades verificadas, bem como a formalização de apartado com vistas a
realizar a apuração do prejuízo de refeições que supostamente teriam sido pagas a maior e a eventual
abertura de processo de tomada de contas especial.
6. Na sequência, a UFC instaurou tomada de contas especial para apurar o prejuízo causado por
eventuais diferenças pagas a maior no âmbito do contrato de alimentação firmado com a empresa
Multemprex Ltda. (peça 1, p. 126).
7. Diversos documentos foram juntados aos autos por parte da comissão de TCE, a saber:
Tabela 1
Documentos
Ordens bancárias de pagamento à empresa Multemprex
Notas fiscais emitidas pela empresa Multemprex
Processo de Dispensa de Licitação 83/2011 e Contrato
Relatórios diários de controle de refeições servidas no RU no período de
Agosto/2011 a Fevereiro/2012, nos Campi de Fortaleza, Cariri, Sobral e
Quixadá
Relatórios de controle de refeições servidas em eventos acadêmicos no
período de agosto/2011 a fevereiro/2012, nos Campi de Fortaleza, Cariri,
Sobral e Quixadá
Ofício do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis com informações acerca do
funcionamento do restaurante universitário
Cálculo alusivo ao valor financeiro de refeições efetivamente consumidas
no período de 1/8/2012 a 17/8/2012, não cobradas pela Multemprex
Ofício datado de 8/8/2012 da Pró-Reitoria de Administração tratando do

Localização
Peça 1, p. 144-168
Peça 1, p. 184-204
Peça 1, p. 206-282; e Peça 3, p. 124-168
Peça 1, p. 284-346; Peça 2; Peça 3, p. 4118
Peça 3, p. 170-222
Peça 3, p. 238-240
Peça 3, p. 248-254
Peça 3, p. 256-264
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novo contrato com a Multemprex, decorrente do Pregão 1/2012
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre a
empresa Multemprex e a UFC
Tabelas de cálculo do valor pago a maior à empresa Multemprex
Depoimentos e interrogatórios colhidos no âmbito do PAD P17637/12-64
Documentação alusiva à dispensa de licitação e ao contrato dela
decorrente
Documentos utilizados como base dos valores contratados pela UFC
Documentação alusiva a eventos realizados
Notificações de instauração da TCE
Relatório da Auditoria Interna da UFC com novo cálculo de débito
Depoimentos tomados no âmbito dos autos da TCE, acompanhados de
documentação anexa.
Comunicado de suspensão dos serviços de fornecimento de refeições,
rescisão do Contrato 5/2012 com a Multemprex, nova dispensa de licitação
e contrato emergencial com a empresa ISM Gomes de Matos.
Documentação alusiva ao controle das sobras das refeições servidas, no
período de 17/8/2011 a 16/2/2012, bem como informações sobre os
procedimentos de execução e controle do contrato de fornecimento de
refeições no mesmo período
Relatório de despesas com refeições para os eventos autorizados pela UFC
no período de agosto de 2011 a 15 de novembro de 2011, elaborado pela
empresa Multemprex Ltda.
Manifestação encaminhada pela Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo
Manifestação encaminhada pela empresa Multemprex Ltda.
Planilha demonstrativa com os dados sobre as notas fiscais da empresa
Multemprex emitidas a partir de abril de 2012
Citações dos responsáveis na fase interna
Defesa apresentada por Maria Clarisse Ferreira Gomes
Defesa apresentada por Joana D’Arc Cabral Figueiredo
Defesa apresentada por Luís Carlos Uchôa Saunders
Defesa apresentada por Tânia Maria Maia Lacerda
Defesa apresentada pela empresa Multemprex Ltda.

Peça 3, p. 266-272
Peça 3, p. 274-284
Peça 3, p. 288-334
Peça 3, p. 340-346; e peça 4, p. 4-82
Peça 4, p. 98-138
Peça 4, p. 140-152
Peça 4, p. 154-202
Peça 4, p. 212-232
Peça 4, p. 240-274; peça 6, p. 4-34, p. 76402; peças 7 a 9; peça 10, p. 4-219, p. 246397; peça 11, p. 4-172
Peça 4, p. 318-404; peça 5, p. 4-386

Peça 6, p. 36-70

Peça 11, p. 196-236
Peça 11, p. 240-242
Peça 11, p. 246-278
Peça 11, p. 282-284
Peça 11, p. 296-392; peça 12, p. 4-40
Peça 12, p. 46-68
Peça 12, p. 72-389; e peça 13, p. 4-79
Peça 13, p. 80-106
Peça 13, p. 108-122
Peça 13, p. 124-244

8. Após analisar os fatos, depoimentos, defesas e documentos acostados aos autos, a Comissão
de Tomada de Contas Especial, emitiu o seu Relatório Final, datado de 21/12/2012, no qual restaram
consignadas, em resumo, as seguintes informações (peça 13, p. 248-366):
a) em termos conclusivos, houve prejuízo ao Erário Federal (de acordo com as planilhas
acostadas e os dados correspondentes aos valores contratados), em decorrência:
- Do montante cobrado em cada nota fiscal que superou as quantidades efetivamente recebidas,
considerando a solicitação do Restaurante Universitário (RU);
- Da diferença das refeições servidas em eventos e cobradas em valor superior ao previsto em contrato,
por tipologia de refeição (café R$ 2,00, almoço R$ 4,20 e jantar R$ 3,70);
- Dos valores de despesas pagas que não diziam respeito a refeições, tais como: som, imagem, aluguéis
de equipamentos, decorações, recepcionistas e outros serviços cobrados nas notas fiscais de refeições da
empresa Multemprex, por absoluta e notória inexistência de amparo contratual; e
- Dos pagamentos indevidos feitos à empresa sem a devida contraprestação.

b) a fórmula utilizada para apuração do prejuízo pela Comissão de TCE foi: Prejuízo = VFP –
(VRR + VRE), onde VFP corresponde ao Valor Faturado e Pago; VRR corresponde ao Valor das
Refeições Recebidas, de fato, no período de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 (considerando os
valores por tipo de refeições constantes do contrato); e VRE corresponde ao Valor das Refeições
Servidas em Eventos Acadêmicos no período de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 (peça 13, p. 260).
c) não foram consideradas como dano ao Erário as refeições servidas em eventos universitários,
efetivamente solicitadas e documentalmente comprovadas, dentro dos parâmetros e valores
contratados, e dentro do período emergencial, nos limites dos valores unitários constantes do contrato,
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além das servidas do dia 1º ao dia 16 de agosto de 2011 em virtude de configurar-se como serviço
concretamente prestado.
d) a tabela abaixo apresenta um resumo das notas fiscais emitidas pela empresa Multemprex e
pagas pela UFC no âmbito do contrato decorrente da Dispensa de Licitação 83/2011 (peça 13, p. 260262):
Tabela 2
Nota
Fiscal

Campi

Quantidades (A)

Valor Unitário
(B)

Valor
a
ser
faturado (C=AxB)

Valor
faturado
efetivamente (D)

Diferença (E=D-C)

19

Fortaleza

4200 desjejuns
115.500 almoços
4.200 jantares

2,00
4,20
3,70

8.400,00
485.100,00
15.540,00

509.040,00

0,00

23

Cariri

11.760 almoços

4,20

49.392,00

49.392,00

0,00

21

Fortaleza

10.500,00
520.380,00
19.425,00
9.600,00
538.020,00
12.580,00

0,00

Fortaleza

2,00
4,20
3,70
2,00
4,20
3,70

550.305,00

27

5.250 desjejuns
123.900 almoços
5.250 jantares
4.800 desjejuns
128.100 almoços
3.400 jantares

560.200,00

0,00

28

Cariri

11.311 almoços

4,20

47.506,20

47.506,20

0,00

16

Quixadá

3.240 almoços

4,20

13.608,00

13.608,00

0,00

11

Fortaleza

8.600 desjejuns
242.800 almoços
8.600 jantares

2,00
4,20
3,70

17.200,00
1.019.760,00
31.820,00

1.068.780,00

0,00

13

Sobral

24.080 almoços

4,20

101.136,00

101.136,00

0,00

12

Cariri

24.080 almoços

4,20

101.136,00

101.136,00

0,00

27

Fortaleza

2.760 almoços

4,20

11.592,00

11.592,00

0,00

25 (*)

Fortaleza

6.800 desjejuns
148.400 almoços
6.800 jantares

2,00
4,20
3,70

13.600,00
623.280,00
25.160,00

700.586,10

38.546,10

26

Fortaleza

1.536 almoços

4,20

6.451,20

6.451,20

0,00

3.681.186,40

3.719.732,50

38.546,10

TOTAL

(*) A Nota Fiscal 25 foi superfaturada em R$ 38.546,10;

e) verifica-se na tabela acima um pagamento indevido de R$ 38.546,10 referente à Nota Fiscal
25/2011;
f) a Tabela 3 abaixo (peça 13, p. 264-268), por sua vez, demonstra a quantidade de refeições que
foram efetivamente solicitadas pelo Restaurante Universitário (demonstrativos insertos à peça 1, p.
284-346; peça 2; peça 3, p. 4-118; peça 4, p. 98-138), com base em previsão contratual:
Tabela 3
Agosto de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
21 dias de fornecimento

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.200
89.250
4.200
97.650

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.400,00
374.850,00
15.540,00
398.790,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.200
89.250
4.200
97.650

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.400,00
374.850,00
15.540,00
398.790,00

400

3.600

15.120,00

400

3.600

15.120,00

Quantidade diária (C)
200
4.250
200
4.650

TOTAL
Setembro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
21 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
9 dias de fornecimento
TOTAL

Almoço 4,20

Quantidade diária (C)
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Outubro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
20 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
20 dias de fornecimento
TOTAL

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,20

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.000
85.000
4.000
93.000

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.000,00
357.000,00
14.800,00
379.800,00

400

8.000

33.600,00

400

8.000

33.600,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
3.800
80.750
3.800
88.350

Valor Total Mês
(E = D x B)
7.600,00
339.150,00
14.060,00
360.810,00

400

8.000

33.600,00

400

8.000

33.600,00

70

350

1.470,00

70

350

1.470,00

200

2.000

8.400,00

70

350

8.400,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
2.400
51.000
2.400
55.800

Valor Total Mês
(E = D x B)
4.800,00
214.200,00
8.880,00
227.880,00

400

5.200

21.840,00

400

5.200

21.840,00

70

840

3.528,00

70

840

3.528,00

200

2.200

9.240,00

200

2.200

9.240,00

200
2.125
200
2.525

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.400
46.750
4.400
55.550

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.800,00
196.350,00
16.280,00
221.430,00

70

490

2.058,00

70

490

2.058,00

200
2.125
200
2.525

Quantidade Mensal
(D = C x A)
2.400
25.500
2.400
30.300

Valor Total Mês
(E = D x B)
4.800,00
107.100,00
8.880,00
120.780,00

70

840

3.528,00

70

840

3.528,00

200

800

3.360,00

200

800

3.360,00

30.780

550.620

2.244.024,00

Quantidade diária (C)

Novembro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
19 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
20 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
5 dias de fornecimento
TOTAL
SOBRAL
10 dias de fornecimento

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,20

Almoço 4,20

Almoço 4,20

TOTAL

Quantidade diária (C)

Dezembro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
12 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
13 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
12 dias de fornecimento
TOTAL
SOBRAL
11 dias de fornecimento
TOTAL
Janeiro de 2012
Campi (A)
FORTALEZA
22 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
7 dias de fornecimento
TOTAL
Fevereiro de 2012
Campi (A)
FORTALEZA
12 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
12 dias de fornecimento
TOTAL
SOBRAL
4 dias de fornecimento
TOTAL

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,20

Almoço 4,20

Almoço 4,20

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,20

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,20

Almoço 4,20

Total Geral de refeições solicitadas conforme
contrato

Quantidade diária (C)

Quantidade diária (C)

Quantidade diária (C)
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g) a partir da tabela acima verifica-se que, considerando exclusivamente o que foi solicitado
pelo Restaurante Universitário no período em análise, o valor total das refeições, ao preço contratado,
perfaz um total de R$ 2.244.024,00.
h) consoante destacado pela Auditoria Interna da UFC no Ofício 299/2012/Audin/UFC, de
5/9/2012 (peça 4, p. 98-100), em atendimento à solicitação da Comissão de TCE, ‘os valores
considerados para o cálculo da Auditoria Interna foram retirados dos Demonstrativos do Desempenho
do Restaurante Universitário da UFC, que apresentaram ajustes em relação aos indicados no Termo de
Referência, de acordo com a demanda real’.
i) já a Tabela 4, abaixo (peça 13, p. 270-272), demonstra os dados referentes a eventos
acadêmicos: quantidade de refeições, de fato, servidas em eventos; valor efetivamente devido (no
cálculo se considerou os preços contratados por tipo de refeição e não os valores pagos); valor pago
pelos eventos; e excedente pago (superfaturamento):
Tabela 4
Evento

Tipo
Refeição

Quant.
Refeições
servidas

(A)
Feira das Profissões

(B)
Almoço
Café
Almoço
Jantar
Almoço
Café
Café
Almoço
Jantar
Almoço
Café
Almoço
Café
Almoço
Café
Café
Almoço
Jantar
Almoço
Café
Almoço
Jantar
Café
Almoço
Jantar
Almoço
Jantar
Almoço
Jantar
Café
Almoço
Jantar
Café
Almoço
Jantar
Café
Almoço
Jantar
Café
Almoço
Café
Café
Almoço
Café
Café
Almoço
Café

III Congresso Internacional Ludwig Feurback
Reunião sobre residências universitárias
II Seminário de pesquisa
XX Semana da Comunicação
Dia do Engenheiro Agrônomo
Atividades do projeto de preparação à aposentadoria
Semana do servidor da UFC (corrida rústica)
Semana do servidor da UFC
Saúde Mental – A luta e os avanços da política alunos
Sobral
Encontro Universitário
Curso Jornalismo da Terra. Local: Piedade (finais de
semana)
VII Congresso de Estudantes da UFC-DCE-UFC
I Colóquio do Gepelle
II Encontro dos servidores aposentados da UFC
Jantar residentes
Congresso Brasileiro de Estudantes de Comunicação
Social
Congresso Brasileiro de Estudantes de Comunicação
Social (pessoal apoio)
IX Encepet
Seminário de Cultura e Arte
Comemoração 50 Anos da Matemática
II Seminário de Cultura e Arte
Encontro Universitário de Juazeiro
XXXV Seminário acesso ao ensino superior
Forum de Assessorias das Universidades Brasileiras
Assuntos Internacionais

Valor devido,
ajustado ao
contratado
(R$)
(E=CxD)
34.650,00
300,00
630,00
555,00
126,00
400,00
2.000,00
4.200,00
4.625,00
3.360,00
120,00
252,00
400,00
4.200,00
280,00
100,00
210,00
185,00
42.000,00
1.800,00
3.780,00
3.330,00
400,00
2.940,00
2.220,00
441,00
388,50
630,00
592,00
2.800,00
7.303,80
7.992,00
400,00
840,00
740,00
960,00
2.016,00
1.776,00
2.880,00
3.024,00
600,00
480,00
504,00
600,00
1.200,00
756,00

Valor
(R$)

(C)
8.250
150
150
150
30
200
1000
1000
1250
800
60
60
200
1000
140
50
50
50
10000
900
900
900
200
700
600
105
105
150
160
1400
1739
2160
200
200
200
480
480
480
1440
720
300
240
120
300
600
180

Preço
contratual por
tipo
de
refeição (R$)
(D)
4,20
2,00
4,20
3,70
4,20
2,00
2,00
4,20
3,70
4,20
2,00
4,20
2,00
4,20
2,00
2,00
4,20
3,70
4,20
2,00
4,20
3,70
2,00
4,20
3,70
4,20
3,70
4,20
3,70
2,00
4,20
3,70
2,00
4,20
3,70
2,00
4,20
3,70
2,00
4,20
2,00
2,00
4,20
2,00
2,00
4,20

50

2,00

100,00

Pago

(F)
34.650,00

Excedente
pago (R$)
(superfatur
amento)
(G=F-E)
0,00

1.485,00

0,00

126,00
400,00

0,00
0,00

10.825,00

0,00

3.360,00

0,00

372,00

0,00

4.600,00

0,00

280,00

0,00

495,00

0,00

42.000,00

0,00

8.910,00

0,00

5.560,00

0,00

829,50

0,00

630,00
592,00

0,00
0,00

18.095,80

0,00

1.980,00

0,00

4.752,00

0,00

53.780,00

47.876,00

9.500,00

8.900,00

19.270,00

18.286,00

36.250,00

35.650,00

94.700,00

92.744,00

1.500,00

1.400,00
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Evento

Tipo
Refeição

Quant.
Refeições
servidas

(A)
Oficina de gestão acadêmica com as coordenações dos
cursos de graduação da UFC
Inauguração do departamento de metalurgia da UFC
Encontros Universitários Campus Sobral
Transm. De Cargo FFOE
Inauguração de clínicas e laboratórios da FFOE
Inauguração salas STI e Datacenter e Backbone

(B)
Café
Almoço
Almoço
Café
Café
Café
Café
Café
Almoço

(C)
600
300
200
50
100
120
150
800
400

II seminário Prograd 2011

Preço
contratual por
tipo
de
refeição (R$)
(D)
2,00
4,20
4,20
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,20

43319

Total

Valor devido,
ajustado ao
contratado
(R$)
(E=CxD)
1.200,00
1.260,00
840,00
100,00
200,00
240,00
300,00
1.600,00
1.680,00

Valor
(R$)

157.506,30

Pago

(F)

Excedente
pago (R$)
(superfatur
amento)
(G=F-E)

50.800,00

48.340,00

12.890,00
9.695,00
5.030,00
7.870,00
10.100,00

12.050,00
9.595,00
4.830,00
7.630,00
9.800,00

63.523,00

60.243,00

514.850,30

357.344,00

j) Da tabela acima verifica-se um superfaturamento de R$ 357.344,00 referente a pagamentos de
alimentação em eventos acadêmicos realizados em valores superiores aos previstos em contrato.
k) Já Tabela 5 abaixo (peça 13, p. 274-268), demonstra a realização de outros pagamentos
realizados à empresa Multemprex sem qualquer amparo contratual e estranhos ao objeto contratado
(fornecimento de refeições), num total de R$ 167.852,48:
Tabela 5
Evento
Seminário Temático do Projeto Casa
Feira das Profissões - Cariri
Dr. Honoris Causa - Cariri

Período
do
evento
9/9/2011
22 e 23/9/2011
29 e 30/9/2011

Data
da
solicitação
5/9/2011
12/9/2011
15/9/2011

Solenidade de posse de novos Diretores

20/10/2011

10/10/2011

Festival de Cultura da UFC

17 e 18/10/2011

14/10/2011

Encontro dos Universitários de Fortaleza

19 a 21/10/2011

11/10/2011

Revista ‘entre palavras’ – Departamento de
letras

25/10/2011

25/10/2011

Feira dos servidores – Praça da Gentilândia

23 a 26/10/2011

18/10/2011

Corrida Rústica – Semana do Servidor

19 a 21/10/2011

1/9/2011

Evento Reitor na Casa José de Alencar
Projeto Casa

3/11/2011
Out/2011

31/10/2011
31/10/2011

TOTAL

Objeto
Sonorização/filmagem
Sonorização/filmagem
Sonorização e outras
Despesas diversas (sem
refeições)
Aluguel de geradores
Despesas diversas (sem
refeições)
Despesas diversas (sem
refeições)
Despesas diversas (sem
refeições)
Despesas diversas (sem
refeições)
Som/imagem
Som/imagem

Valor pago pelo
evento (R$)
4.465,00
20.240,00
11.930,00

Autorização

6.120,00

Joana D’arc

12.000,00

Joana D’arc

69.566,86

Joana D’arc

2.395,00

Joana D’arc

29.378,00

Joana D’arc

5.107,62

Joana D’arc

4.250,00
2.400,00

Joana D’arc
Joana D’arc

Joana D’arc
Joana D’arc
Joana D’arc

167.852,48

l) A partir das tabelas apresentadas, o tomador de contas realizou o cálculo do débito apurado
(peça 13, p. 274):
Tabela 6
Memória de Cálculo
Prejuízo ao Erário
Prejuízo ao Erário
Prejuízo ao Erário

=
=
=

VFP – (VRR + VRE)
3.719.732,50 – (2.244.024,00 + 157.506,30)
1.318.202,20

m) O tomador salienta ainda que, de forma específica, o dano total calculado de
R$ 1.318.202,20 foi decorrente dos seguintes fatos geradores (peça 13, p. 276):
Tabela 7
Fato gerador
Pagamento da Nota Fiscal 25/2011 em valor superior aos quantitativos de refeições
informadas
Valores pagos por refeições em eventos em valores superiores ao previsto em contrato
Pagamentos à empresa Multemprex Ltda. sem amparo contratual
Pagamentos por quantitativo de refeições superior ao efetivamente solicitado pelo
Restaurante Universitário
Total

Valor (R$)
38.546,10
357.344,00
167.852,48
754.459,62
1.318.202,20
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n) O relatório também registra que a UFC, seguindo orientação da CGU, realizou no âmbito da
execução do Contrato 5/2012 a retenção de pagamentos à Multemprex em valores que totalizavam, até
aquele momento, R$ 582.383,70 (peça 13, p. 276).
o) Foram arrolados como responsáveis solidários pelo débito (peça 13, p. 362-364): o Sr. Luís
Carlos Uchoa Saunders, Siape 6290741, Pró-Reitor de Administração à época dos fatos; a Sra. Maria
Clarisse Ferreira Gomes, Siape 0291978, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis à época dos fatos; a Sra.
Joana D’arc Cabral Figueiredo, Siape 0290651, Diretora do Departamento de Administração à época
dos fatos; a Sra. Tânia Maria Lacerda Maia, Siape 02924404, Coordenadora do Restaurante
Universitário à época dos fatos; e a empresa Multemprex Comércio e Serviços Audiovisuais e
Informática Ltda., CNPJ 12.985.431/0001-33.
9. Em 3/1/2013, a Pró-Reitoria de Administração emitiu informação esclarecendo que o saldo de
retenções de pagamentos efetuados em relação à empresa Multemprex alcançou o valor total de
R$ 645.606,33 (peça 14, p. 7-9), conforme Notas Orçamentárias a seguir detalhadas:
Tabela 8
Nº NF
58
59
60
57
67
73
99
101
113
113
Total (R$)

Data da N.O.
24/5/0012
24/5/2012
24/5/2012
25/5/2012
18/6/2012
12/7/2012
21/8/2012
21/8/2012
5/11/2012
5/11/2012

Valor retido (R$)
56.574,59
59.894,54
17.751,55
171.500,98
130.823,40
72.258,10
19.411,84
54.168,73
42.000,00
21.222,60
645.606,33

10. Importa observar que as retenções informadas foram realizadas já sob a vigência do novo
contrato firmado com a empresa Multemprex Ltda. (Contrato 5/2012), objeto do Pregão 1/2012, para o
período de 12 meses a partir de 17/2/2012.
11. A AGU, por meio de sua Procuradoria Federal na UFC, emitiu o Parecer 95/13-PG, datado
de 31/1/2013 (peça 14, p. 11-17), no qual propõe a indicação de nova comissão de TCE, apenas para
precisar o valor a que cada agente seria responsabilizado, por conta de divergências identificadas no
relatório final do tomador de contas.
12. Atendendo ao parecer jurídico supracitado, uma nova Comissão de TCE foi designada, a qual
produziu um outro Relatório Final em 11/4/2013, do qual constam as conclusões abaixo (peça 14, p.
71-99):
a) por não haver sido observada conduta dolosa ou desonesta por parte dos servidores públicos
envolvidos, dirigida a lesionar o Erário, mas mera conduta culposa, e também por não ter sido
evidenciado nos autos qualquer locupletamento por parte desses mesmos servidores, a
responsabilidade pelo débito deveria recair apenas sobre a empresa Multemprex, que se beneficiou dos
pagamentos superfaturados no valor de R$ 1.318.202,20.
b) asseverou ainda o tomador de contas que deveria ser deduzida do referido débito a quantia já
retida pela UFC, no valor de R$ 645.606,33. Dessa forma, o novo débito a ser imposto à contratada
seria de R$ 672.595,87 (R$ 1.318.202,20 - R$ 645.606,33).
13. A empresa foi notificada para recolher o montante devido por meio expediente datado de
24/6/2013 (peça 14, p. 143-149), não obstante, permaneceu silente.
14. Tendo os autos sido remetidos à CGU, esta os restituiu à UFC por meio do Despacho
8.935/2013, de 13/12/2013 (peça 14, p. 159-173), a fim de que fosse emitido novo relatório
complementar de TCE para que fossem incluídos como responsáveis os servidores que, com culpa,
contribuíram para a ocorrência do dano, bem como para que fossem juntados aos autos da TCE cópia
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do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar a responsabilidade
dos servidores envolvidos nas irregularidades que abrangem as licitações e contratos para
fornecimento de refeições à universidade.
15. Em atendimento ao requerido pela CGU, inicialmente foi juntada ao processo de TCE a
cópia do Processo Administrativo Disciplinar P17637/12-64 (peça 14, p. 187-290).
16. No entanto, apesar do encaminhamento sugerido pela CGU no retromencionado Despacho
8.935/2013, a Comissão de TCE, no Parecer datado de 15/4/2014 (peça 14, p. 292-294), manteve os
mesmos termos do conteúdo do relatório anterior, em que apenas a empresa Multemprex Ltda. figurou
no polo passivo, informando ainda que se encontra em tramitação na 8ª Vara da Justiça Federal, o
processo 4749-14.2012.4.05.8100, tratando da apuração dos fatos em questão.
17. A Comissão de TCE emitiu ainda um último Relatório do Tomador de Contas Especial,
datado de 4/6/2014 (peça 14, p. 316-320), com ajustes de forma, de modo a adequar-se ao modelo de
formatação requerido pela CGU.
18. O valor do débito foi mantido no valor original de R$ 672.595,87, mas atualizado a partir de
5/11/2012 (data do último pagamento efetuado à empresa, após as retenções, conforme demonstrativo
Siafi à peça 14, p. 7-9, correspondente à NF 113/2012).
19. O Relatório de Auditoria da CGU 957/2014 anuiu ao relatório do Tomador de Contas, quanto
à imputação do referido débito, mas ressaltou a falha ocorrida quanto à ausência de responsabilização
solidária dos demais agentes da UFC que contribuíram para a ocorrência do dano, mesmo de forma
culposa (peça 14, p. 326- 340).
20. Posto isso, quantificado definitivamente o débito pelo qual a empresa era alcançada, seguiu a
TCE seu trâmite pelo Órgão Superior de Controle Interno (peça 14, p. 344) e, em seguida, o ministro
de estado da educação, no Pronunciamento Ministerial, declarou haver tomado conhecimento das
mencionadas conclusões (peça 14, p. 346).
II. Do sobrestamento e do julgamento da Prestação de Contas da UFC alusiva ao exercício
de 2011
21. Na instrução técnica desta Secex/CE inserta à peça 70 do processo de prestação de contas da
UFC alusivas ao exercício de 2011 (TC 044.289/2012-0) constou proposta de, entre outras medidas
saneadoras, ser determinado o sobrestamento do julgamento daqueles autos até o julgamento de mérito
da presente tomada de contas especial, uma vez que o seu resultado poderia vir a impactar no mérito
das referidas contas, à qual aquiesceu o Relator, E. Ministro Vital do Rêgo, no despacho à peça 71 do
mesmo processo.
21.1 No entanto, posteriormente, por meio do Acórdão 1849/2018-Plenário, o TCU decidiu
levantar o sobrestamento dos autos e julgar irregulares as contas, entre outros do Sr. Luís Carlos Uchoa
Saunders e da Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo, aplicando-lhes débito e multa e inabilitando-os
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
21.2 Na ocasião, entendeu o TCU, seguindo entendimento dessa Unidade Técnica, que não havia
necessidade de manter aqueles autos sobrestados até o deslinde da presente TCE tendo em vista que os
únicos responsáveis deste processo de tomada de contas especiais que podem vir a ser
responsabilizados e que constam no rol de responsáveis pela gestão da UFC no exercício de 2011, já
haviam tido suas contas julgadas irregulares por outros fatos no âmbito do processo de contas
ordinária, quais sejam, o Sr. Luís Carlos Uchoa Saunders e a Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo.
21.3 Assim não há óbices para a responsabilização de qualquer responsável arrolado nessa TCE
por atos praticados no exercício de 2011.
III. Do sobrestamento do julgamento da Prestação de Contas da UFC alusiva ao exercício
de 2012
22. Por meio do Acórdão 10850/2016-2ª Câmara, proferido no âmbito do processo de prestação
de contas da UFC alusivas ao exercício de 2012 (TC 031.363/2013-0), também de relatoria do E.
Ministro Vital do Rego, esta Corte decidiu sobrestar o julgamento daqueles autos até o julgamento da
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presente TCE por entender que o seu resultado também pode vir a impactar o mérito das referidas
contas.
IV. Das preliminares no âmbito do presente processo de tomada de contas especial
23. Tendo a presente TCE ingressado nessa Corte de Contas, foram juntados aos autos,
inicialmente, por cópia, vários documentos extraídos do processo de prestação de contas da UFC
alusivo ao exercício de 2012 (TC 031.363/2013-0), para análise em conjunto e em confronto com os
demais elementos encaminhados pela UFC. Tais documentos foram acostados às peças 17-25 dos
presentes autos e compreendem:
Tabela 9
Documento
Cópia do Relatório de Auditoria da CGU alusivo às contas da UFC 2012 e papéis de trabalho
Justificativas apresentadas pela Sra. Tania Maria Lacerda Maia no TC 031.363/2013-0
Justificativas apresentadas pelo Sr. Luis Carlos Uchoa Saunders no TC 031.363/2013-0
Justificativas apresentadas pelo Sr. Valderi Dias Ferreira Filho no TC 031.363/2013-0
Justificativas apresentadas pela empresa Multemprex no TC 031.363/2013-0
Cópia de Instrução da Unidade Técnica que analisou as justificativas dos responsáveis

Localização
Peças 23-25
Peça 17
Peça 18
Peça 19
Peças 20-21
Peça 22

24. Na instrução inicial desta Unidade Técnica no âmbito da presente tomada de contas especial
(peça 32), após relatar de maneira detalhada tudo que foi apurado pela UFC, pela CGU e no âmbito do
TC 031.363/2013-0, o auditor fez algumas considerações:
a) foi considerada correta a composição do débito alusivo ao contrato firmado em 17/8/2011
(peça 3, p. 146-151), decorrente da Dispensa de Licitação 83/2011, conforme levantado pela
comissão de tomada de contas especial da UFC;
b) o resultado das apurações relacionadas ao débito apurado no contrato decorrente da Dispensa
de Licitação 83/2011, terá repercussões na análise do mérito dos processos de prestação de contas da
UFC atinentes aos exercícios de 2011 e 2012, uma vez que os pagamentos considerados indevidos
abrangeram o período da execução contratual de agosto/2011 (2ª quinzena) a fevereiro/2012 (1ª
quinzena);
c) já o suposto débito levantado pela CGU no âmbito do Contrato 5/2012 decorrente do
Pregão 1/2012, quando de sua auditoria nas contas da UFC inerente ao exercício de 2012, não se
mostrou procedente uma vez que verificou-se que, ao longo da execução do Contrato 5/2012, a UFC,
além de ter implementado as retenções de valores no total de R$ 645.606,33, para fazer juz aos
prejuízos identificados no âmbito do contrato anterior decorrente da Dispensa de Licitação 83/2011,
também efetivou outros ajustes a menor nos quantitativos faturados pela empresa Multemprex Ltda.,
levando-a a efetuar cancelamentos e reformulações de notas fiscais em função de divergências
detectadas nas quantidades de refeições efetivamente consumidas e registradas em seus controles;
d) além disso, deixou a CGU de considerar, no âmbito dos pagamento decorrentes do Contrato
5/2012, os fornecimentos de refeições em eventos acadêmicos enquadráveis no escopo contratual, e,
dessa forma, a hipótese de superfaturamento levantada não se afigura plenamente delineada por
ausência de elementos e impropriedades em sua quantificação, e por conseguinte, por não estarem
presentes de forma plena os pressupostos válidos para desenvolvimento de procedimentos apuratórios
em processo de TCE previstos no art. 5º da IN/TCU 71/2012;
e) uma vez estabelecido o montante do débito, que conforme o exposto, alcança estritamente os
valores apurados no âmbito da execução do contrato decorrente da Dispensa de Licitação 83/2011, o
auditor achou necessário também reanalisar a responsabilização dos agentes envolvidos;
f) apesar do relatório da comissão de TCE da UFC sugerir que o débito deva ser atribuído
somente à contratada, considerando que os resultados das apurações levadas a efeito no âmbito da
sindicância administrativa e do processo administrativo disciplinar instaurados pela UFC, bem como
no bojo dos trabalhos conduzidos pela 1ª Comissão de TCE, evidenciaram a coparticipação dos
servidores ali identificados nos atos inerentes à licitação, contratação e execução contratual que
acarretaram a ocorrência do dano apontado, impende que estes também sejam responsabilizados
solidariamente com a empresa executora dos serviços, e, portanto, citados;
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g) por fim, levando em conta que a análise levada a efeito em relação ao Contrato 5/2012, na
qual foi exposta a insuficiência de elementos capazes de configurar a existência de débito em relação à
execução daquele instrumento contratual, a Unidade Técnica considerou pertinente que a análise das
impropriedades relacionadas ao Pregão 1/2012 (originador do Contrato 5/2012) e não relacionadas ao
dano desconfigurado, registradas no item 7.1.2.1 do Relatório de Auditoria de Gestão CGU
201305978, seja feita no âmbito do TC 031.363/2013-0 (Prestação de Contas da UFC inerente ao
exercício de 2012), processo em que já foram, inclusive, efetivadas as audiências dos responsáveis.
25. Na sequência, foram expedidas as citações sugeridas pela Unidade Técnica, cujo resultado se
encontra resumido na tabela abaixo:
Tabela 10
Responsável
Luís Carlos Uchoa Saunders

Ofício
2224/2015 (peça 35)

AR
Peça 60

Resposta
Peça 56

Maria Clarisse Ferreira Gomes

2226/2015 (peça 37)
2225/2015 (peça 36)
2227/2015 (peça 38)
2228/2015 (peça 39)
2229/2015 (peça 41)
2230/2015 (peça 40)

Peça 44
Peça 46
Peça 49
Peça 45
Devolvido (peça 59)
Peça 42

Peça 55
Peça 61
Peça 53
Peça 57

Joana D’Arc Cabral Figueiredo
Tânia Maria Lacerda Maia
Valderi Dias Ferreira Filho
Multemprex

Peça 63

26. A análise das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis foi feita no âmbito de
nova instrução desta Unidade Técnica, datada de 4/4/2016, no âmbito da qual propôs-se (peças 68-70):
(...)
I - Acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas:
a) pela empresa Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual
Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33), restritamente no tocante à não consideração, no cálculo do valor do
débito levado a efeito pela Comissão de Tomada de Contas Especial, da diferenciação prevista nos custos
unitários alusivos a refeições servidas nos restaurantes universitários da Universidade Federal do Ceará (UFC)
nos Campi de Sobral, Cariri e Quixadá, uma vez que foi indevidamente adotado no referido cálculo, de forma
indistinta, o custo unitário contratado para o Campus de Fortaleza;
b) pelos servidores Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Coordenadora do Restaurante
Universitário da UFC, Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Diretora do Departamento de
Administração da UFC, Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87), Pregoeiro da UFC, Luís Carlos
Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59), Pró-Reitor de Administração e Ordenador de Despesas da UFC, e
Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00), Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da UFC,
restritamente quanto às ocorrências apontadas no processo de Dispensa de Licitação 83/2011 e no
desenvolvimento do revogado Pregão 54/2011 não diretamente vinculadas à materialização do dano apurado;
II - Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Multemprex Comércio e Serviços de
Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33) e pelos servidores
da UFC Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.74349), Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59) e Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.12300) em relação aos demais itens das respectivas citações;
III - Julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87);
IV - Julgar irregulares as contas da Srª Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Srª Joana
D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Sr. Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59) e Srª
Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00) e da empresa Multemprex Comércio e Serviços de
Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33), condenando-os,
solidariamente, ao pagamento da quantia discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos
legais a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor,
fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do débito ao
cofres da Universidade Federal do Ceará (UFC), nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da mencionada Lei,
c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU:
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Data da ocorrência
5/11/2012

Valor original (R$)
652.805,47

V – aplicar aos responsáveis acima nominados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443,
de 1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do Acórdão que vier a ser proferido até a data do
efetivo recolhimento, se pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

27. O MP/TCU, em seu parecer (peça 71), concordou em linhas gerais com as conclusões e
propostas da Unidade Técnica, dissentindo apenas com a proposta de julgamento das contas da
empresa Multemprex, já que caberia à empresa apenas a condenação solidária ao débito apurado e a
aplicação da multa individual.
28. O Relator dos autos, no entanto, em despacho datado de 5/7/2017 (peça 72), discordou da
forma como o débito foi apurado e determinou o retorno dos autos à unidade técnica para
providências:
(...)
5. Observo que, tanto os valores levados a débito, quanto os lançados a crédito dos responsáveis foram
indevidamente somados entre si para efeito de apuração do valor do débito final, muito embora se refiram a
fatos ocorridos em períodos distintos, com meses de diferença em certos casos.
6. Com efeito, a citação procedida pela Secex, conquanto trate de fatos do período de fevereiro e agosto
de 2011, com diversos itens de débito, além de compensações a crédito dos responsáveis, foi procedida
considerando-se uma única e fictícia ‘ocorrência’, datada de 5/11/2012, com o indevidamente denominado
‘valor original’ de R$ 672.595,87. No ato de citação foram inscritas duas observações, a seguir transcritas:
a) Valor correspondente à diferença ente o total dos pagamentos considerados indevidos e o total de
retenções de pagamentos implementadas pela UFC;
b) Data de ocorrência considerada como a data do último pagamento efetuado, em que houve retenção
parcial de valores’.
7. Tal procedimento resulta na desconsideração da correção monetária dos valores, prevista em lei, com
desconsideração do fenômeno inflacionário, e a consequente distorção do valor real do débito imputado aos
responsáveis. Também foi afrontada consolidada prática técnica da Corte, as orientações e modelos de instrução
da Secex e as disposições da instrução normativa do TCU que orienta a elaboração das tomadas de contas de
contas especiais.
8. Assim, determino a restituição dos autos à Secex/CE para que seja procedido, na forma prescrita na
Instrução Normativa TCU n. 71/2012, novo cálculo dos débitos que, presume-se, por ora, foram provocados
pelos responsáveis, desta feita considerando-se cada fato em sua respectiva data de ocorrência, a fim de se evitar
a soma de expressões nominais de valores reais distintos, por se referirem a datas diversas, sem a obrigatória
correção monetária.
9. Assim, os valores que representem débitos por pagamentos indevidos ou a maior, deverão ser
considerados pela diferença entre o que se pagou e o que era devido na data do efetivo pagamento, que deverá
constar do ato citatório como data de referência.
10. Raciocínio semelhante deverá ser aplicado a glosas em faturas e outros descontos impostos pela UFC
ao contratado como forma de compensação por pagamentos a maior, de modo a que seja considerado pelo TCU
para diminuição da composição do débito, o valor real das retenções sobre pagamentos que embora devidos na
data em que eram exigíveis por disposição contratual. Assim, a data de vencimento da prestação não
integralmente satisfeita pela UFC deverá constar do ato citatório como data de referência.
11. Determino, ademais, que, após o refazimento dos cálculos na forma determinada, a Secex CE realize a
renovação da citação dos responsáveis, pelos novos valores obtidos, a fim de evitarem-se prejuízos à ampla
defesa.
12. O novo ato citatório, assim como as respectivas notificações, conterá os lançamentos a débito e a
crédito, com as respectivas datas de referência.
(...)
13. Feitos os devidos ajustes no valor do débito, e renovada a citação, a nova análise de mérito a cargo da
Unidade Técnica, que considerará tanto os elementos de defesa já apresentados quanto os que sobrevierem com
a renovação da citação.
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14. Além dos elementos de convicção que a unidade técnica julgar adequados, a nova instrução deverá
conter análise complementar das defesas apresentadas, que, necessariamente, enfrentará o argumento de defesa
segundo o qual a realização de pagamentos sem cobertura contratual não é razão suficiente para a caracterização
de débito, visto que, nos casos como o de que aqui se trata, em que os serviços teriam sido efetivamente
prestados, a imputação de débito configuraria enriquecimento sem causa da Administração

29. Visando dar cumprimento ao determinado pelo Ministro Relator, em nova instrução desta
Unidade Técnica datada de 30/8/2017 (peça 34), propôs-se a realização de diligência à Universidade
Federal do Ceará para que fornecesse detalhadamente a relação de pagamentos indevidamente pagos,
discriminados conforme despacho do Exmo. Ministro Relator, em que para cada ocorrência esteja
identificado os seguintes campos: data da ocorrência e valor do débito, além do encaminhamento da
respectiva documentação comprobatória, inclusive para permitir o exercício da ampla defesa e do
contraditório aos responsáveis, que deverão ser citados novamente.
30. A tabela abaixo resume o resultado da diligência realizada:
Tabela 11
Destinatário
UFC

Ofício
2153/2017 (peça 76)

AR
Peça 79

Resposta
Peça 82

31. Em atendimento à diligência, a UFC encaminhou Relatório Final, datado de 14/7/2017 e
documentação comprobatória do cálculo de débitos e créditos relativos à presente tomada de contas
especial.
32. A análise da documentação encaminhada pela UFC foi feita em nova instrução desta
Unidade Técnica, datada de 7/3/2018 (peça 88), no qual foram feitas as seguintes considerações e
conclusões:
a) a UFC informou acerca da impossibilidade em discriminar o dano apurado, por evento
danoso e por documento fiscal pago, uma vez que os valores considerados como excedentes pela
Comissão de TCE não correspondem a determinado evento de forma isolada; inferindo-se, portanto,
não ser possível identificar nos pagamentos realizados uma sistemática temporal nas compensações
dos débitos da Universidade com a empresa Multemprex;
b) em face de tal constatação, para realizar a atualização dos débitos apurados, a comissão da
UFC optou por utilizar como referência a data de emissão das Ordens Bancárias, correspondentes aos
pagamentos efetivados pela UFC, e nos casos em que há mais de um pagamento em datas diferentes,
ou seja, mais de uma OB, considerou-se o valor do montante pago em excesso a ser atualizado,
partindo da emissão da OB mais recente; e quando o valor dessa OB não é suficiente para compensar o
valor do excesso identificado na NFS, complementa-se com o valor da ordem de pagamento anterior,
até que o valor seja igual ao do excesso, uma vez que não é possível determinar com exatidão o
montante pago a maior em cada OB;
c) já com relação aos créditos retidos da contratada, a comissão da UFC utilizou como marcador
temporal o prazo máximo de 12 (doze) dias do mês subsequente ao da execução dos serviços,
conforme previsão contratual, item 3.5:
3.5 - O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 12 (doze) dias do mês subsequente ao execução
dos serviços, acompanhado das respectivas nota de empenho e nota fiscal, devidamente certificada pela
Coordenadoria do Restaurante Universitário da UFC.

d) dessa forma, a quantificação do dano proposta pela UFC e que contou com a anuência desta
Unidade Técnica, ficou assim definida:
Tabela 12
Data

D/C Valor (R$)

22/9/2011

D

67.611,00

13/10/2011

D

145.049,00

13/10/2011

D

34.272,00

18/11/2011

D

91.378,70

22/11/2011

D

26.049,30
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9/12/2011

D

13.306,20

18/1/2012

D

324.947,50

18/1/2012

D

8.610,00

1/2/2012

D

78.544,00

1/3/2012

D

45.696,00

1/3/2012

D

2.923,20

1/3/2012

D

6.174,00

5/3/2012

D

338.300,30

7/12/2012

D

135.341,00

12/5/2012

C

56.574,59

12/5/2012

C

59.894,54

12/5/2012

C

17.751,55

12/5/2012

C

171.500,98

12/6/2012

C

130.823,40

12/7/2012

C

72.258,10

12/8/2012

C

54.168,73

25/8/2012

C

19.411,84

12/9/2012

C

42.000,00

12/9/2012

C

21.222,60

e) do exposto, propôs a Unidade Técnica a realização de nova citação solidária dos responsáveis
pelo débito apurado. Nesse ponto, deixou-se de realizar nova citação do responsável Valderi Dias
Ferreira Filho, pregoeiro à época dos fatos, tendo em vista que em instrução anterior restou
evidenciado que a conduta do responsável não possuía nexo causal com o dano apurado.
33. A tabela abaixo resume o resultado das novas citações realizadas:
Tabela 13
Responsável
Luís Carlos Uchoa Saunders
Maria Clarisse Ferreira Gomes
Joana D’Arc Cabral Figueiredo
Tânia Maria Lacerda Maia
Multemprex

Ofício
505/2018 (peça 90)
506/2018 (peça 92)
507/2018 (peça 94)
508/2018 (peça 96)
510/2018 (peça 98)
1112/2018 (peça 119)
Edital 86/2018

AR
Peça 106
Peça 107
Peça 109
Peça 110
Devolvido (peça 111)
Peça 122
Peça 124

Resposta
Peça 108
Peça 112
Peça 104
-

EXAME TÉCNICO
I. Das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luís Carlos Uchoa Saunders (peças 56 e
108)
34. Em resumo, as novas alegações apresentadas pelo responsável em tela, após a segunda
citação, podem ser resumidas nas seguintes teses de defesa (peça 108):
a) uma vez que o serviço foi prestado pela empresa, cabia à Administração efetuar os
pagamentos pelos serviços executados, mesmo que sem cobertura contratual, sob pena de
enriquecimento ilícito da União, ressalvada a responsabilidade de quem o solicitou e que todos os
pagamentos por ele ordenados foram indenizações por serviços que foram efetivamente prestados pela
empresa Multemprex;
b) em relação à parcela do débito que trata de pagamento à empresa de um quantitativo de
refeições superior ao efetivamente solicitado pelo Restaurante Universitário, no montante de R$
754.459,62, informa que a metodologia contratual previa um fornecimento acima da demanda histórica
do R.U e que tal metodologia fora implementada a fim de evitar que houvesse falta de alimentos para
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os estudantes, já que a empresa era obrigada, contratualmente, a fornecer refeições, ainda que
ultrapassados os quantitativos históricos de comensais;
c) houve cerceamento de defesa quando, na instrução anterior, deixou-se de analisar todas as
teses de defesa apresentadas pelo responsável;
d) a Pró-reitoria de Administração da UFC, em razão da expansão das Universidades Federais,
não se encontrava aparelhada para a imensa missão administrativa que lhe era afeta, especialmente em
relação ao número de servidores; além disso, várias ações demandavam prazos exíguos para a busca de
soluções, muitas vezes emergenciais, razão pela qual não lhe era exigível conduta diversa da que
adotara como ordenador de despesas;
e) não era razoável que, na condição de ordenador de despesas, exigisse documentação
comprobatória da execução de cada serviço, quando a legislação somente lhe obrigava a: verificar a
oportunidade e conveniência do pedido e a existência de dotação orçamentária para ordenar as
despesas; indicar um fiscal que observasse o cumprimento das cláusulas contratuais; e observar os
documentos fiscais e atesto para a regular liquidação da despesa;
f) o processo de pagamento de um órgão administrativo complexo como a UFC era dotado de
idiossincrasias que não podem ser ignoradas pela Corte de Contas, tanto que levou a UFC, no intuito
de melhorar sua estruturação, a intentar a realização da Concorrência Pública 4/2012 para contratação
de assessoria técnica especializada destinada a subsidiar as Pró-reitorias nos fluxos de procedimentos
internos inerentes à gestão operacional da UFC, notadamente no que tange a licitações e contratos, mas
tal intenção foi abortada em razão de ação judicial impetrada pela associação dos Advogados da
União;
g) a responsabilidade pelo restaurante universitário e pelo ateste da execução dos serviços de
fornecimento de refeições prontas é da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, chefiada pela então PróReitora Maria Clarisse Ferreira Gomes, e de sua Coordenação do Restaurante Universitário, sem
nenhum vínculo hierárquico com o ora defendente;
h) não há nos autos nenhuma evidência de conduta dolosa ou locupletamento por parte do
responsável, bem como de conduta culposa.
35. As alegações de defesa que haviam sido apresentadas pelo responsável quando da primeira
citação que lhe fora encaminhada (peça 56) possuem, no geral o mesmo teor das apresentadas nesta
segunda citação, cabendo, no entanto, ressaltar as seguintes teses de defesa adicionais:
a) não havia nenhuma ilegalidade no Pregão Eletrônico 54/2011, cujo teor foi o mesmo utilizado
no subsequente Pregão 1/2012, com diferenças apenas nos quantitativos de refeições, sendo que este
último foi, inclusive, declarado inteiramente legal no âmbito do Mandado de Segurança 000474914.2012 impetrado na 8ª Vara da Justiça Federal do Estado do Ceará; no entanto, o defendente foi
surpreendido com o pedido de revogação do Pregão 54/2011 com base na discricionariedade
administrativa, por parte da Pró-Reitora de Assuntos Estudantis que, por sua vez, procedeu tal
solicitação com respaldo em relatório técnico da Coordenadoria do Restaurante Universitário visando
proceder ajustes nos quantitativos com base em dados estatísticos e históricos de previsão de consumo,
de modo que descabe exigir conduta diversa do defendente;
b) as citações não consideraram os valores pagos de maneira correta e não individualizaram as
condutas de cada responsável citado;
c) não houve, na fase interna da Tomada de Contas Especial, apreciação da documentação
apresentada pelo responsável o que já configuraria afronta ao princípio do contraditório e da ampla
defesa;
d) não se mostra razoável que o defendente possa ser responsabilizado por culpa in vigilando
por atos do cotidiano administrativo de seus subordinados a exemplo da substituição de páginas no
âmbito do Processo P14275/88 e a não inserção nos autos de documento recebido oficialmente pelo
pregoeiro.
II. Das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria Clarisse Ferreira Gomes (peças
55 e 112)
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36. Em resumo, as novas alegações apresentadas pela responsável em tela, após a segunda
citação, podem ser resumidas nas seguintes teses de defesa (peça 112):
a) em instrução anterior desta Unidade Técnica (peça 68), ao analisar as alegações anteriormente
encaminhadas pela responsável, concluiu-se por acolher parcialmente as alegações de defesa
apresentadas, especificamente quanto às ocorrências apontadas no processo de Dispensa de Licitação
83/2011 e no desenvolvimento do Pregão 54/2011 não diretamente vinculadas à materialização do
dano apurado;
b) a defendente não teve nenhuma participação nas irregularidades apontadas e nem exerceu
qualquer conduta voltada ao pagamento irregular da empresa Multemprex Comércio e Serviços
Audiovisuais e Informática Ltda.
c) a mencionada instrução desta Unidade Técnica mostrou-se acertada uma vez que reconheceu
inexistir a dita ‘montagem de processos licitatórios’;
d) em relação à assinatura apontada em ofício encaminhado ao Pró-Reitor de Administração,
quando na data de emissão a responsável não se encontrava exercendo suas atividades laborais como
Pró-Reitora, informa que tal fato resultou de mero equívoco, sem que se possa configurar, a partir de
tal ato, uma fraude processual, uma vez que era plenamente aceitável que a defendente tenha assinado
o documento em data posterior ao seu retorno, tendo em vista que se encontrava fora da cidade
participando de congresso de sua categoria;
e) o grau de parentesco existente entre a defendente e a sócia representante da Multemprex em
nada interferiu na lisura do certame uma vez que, na condição de Pró-reitora de Assuntos Estudantis,
estava alheia às condutas tomadas pela comissão licitante e jamais exigiu qualquer benefício por parte
da empresa Multemprex;
f) não poderia ser responsabilizada por ‘culpa in vigilando’ uma vez que não era ordenadora de
despesas e, portanto, não estaria na cadeia de responsabilidade inerente a eventual dano ao Erário;
g) os valores pagos pela Universidade decorreram de serviços efetivamente prestados pela
empresa, razão pela qual não há que se falar em dano ao Erário; e
h) impugna o débito apurado pela Universidade, no valor de R$ 1.123.155,35, para que
prevaleça a quantia de R$ 758.152,54, já deduzindo o montante relativo a pagamentos sem cobertura
contratual, no valor de R$ 167.852,48, que não configuraria débito; além disso, mostra-se exorbitante a
correção do valor imputado de R$ 253.409,18 já que a demora na conclusão do processo
administrativo é fato imputável exclusivamente à Administração Pública.
37. As alegações de defesa que haviam sido apresentadas pela responsável quando da primeira
citação que lhe fora encaminhada (peça 55) possuem, no geral, o mesmo teor das apresentadas nesta
segunda citação, cabendo, no entanto, ressaltar as seguintes teses de defesa adicionais:
a) até julho de 2011, as refeições servidas no Restaurante Universitário - RU eram produzidas
pela própria UFC, contando com o apoio de servidores e terceirizados, no entanto, em face da
necessidade de uma reforma geral do RU, inclusive por recomendação da vigilância sanitária, a
defendente, na condição de Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, juntamente com o Pró-Reitor de
Administração da UFC, apresentaram um plano de reforma ao Reitor demonstrando a necessidade de
se terceirizar o serviço de refeições do restaurante;
b) com a autorização do Reitor, a defendente, juntamente com a Coordenadora do RU, a Sra.
Tânia Maria Lacerda Maia, elaboraram o Termo de Referência do procedimento licitatório e o
encaminharam, em fevereiro de 2011, para a Pró-Reitoria de Administração, onde no âmbito do
Departamento de Administração foi elaborado o Edital do Pregão 54/2011;
c) a empresa Multemprex sagrou-se vencedora do aludido pregão, mas as empresas ISM Gomes
de Matos e CWM Coelho de Alencar interpuseram recursos administrativos;
d) tendo em vista que os aludidos recursos ainda estavam em curso e o segundo semestre do ano
já se avizinhava, a Sra. Tânia Maria Lacerda Maia, coordenadora do RU solicitou, através do Ofício
200/11, a realização de contrato emergencial para atender o fornecimento de refeições à comunidade
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universitária, o que se materializou no processo de Dispensa de Licitação 83/2011 e posterior contrato
firmado com a empresa Multemprex;
e) durante o contrato emergencial, a defendente, com a finalidade de atender a novas demandas
da UFC não contempladas no Pregão 54/2011 a exemplo do fornecimento de alimentação no período
noturno, requereu a revogação do Pregão 54/2011 e solicitou a imediata realização de uma nova
licitação; a Pró-Reitoria de Administração anuiu com a realização desse novo certame que recebeu a
denominação de Pregão 1/2012 e no qual sagrou-se novamente vencedora a empresa Multemprex
firmando o Contrato 5/2012, a partir de 17/2/2012;
f) feito esse histórico, a defendente afirma que não teria nenhuma participação em qualquer das
constatações apontadas pela CGU na nota de auditoria 201203088/02 na qual se veiculou
irregularidades na condução dos procedimentos licitatórios citados, bem como em seus contratos
decorrentes;
g) a comissão de TCE instituída pela UFC após a sindicância, deixou assentado inexistir por
parte dos servidores públicos envolvidos responsabilidade pelo débito apurado uma vez que não foi
constatado nenhuma conduta dolosa ou desonesta dos aludidos servidores, assim como não foi
evidenciado qualquer locupletamento por parte deles;
h) a defendente não pode ser responsabilizada por ausência de nexo de causalidade entre as
condutas que lhe são atribuídas e a irregularidade apontada como resultado, considerando a aplicação
do princípio da causalidade direta, próprio da responsabilidade civil; assim, as supostas irregularidades
existentes na condução do Pregão 54/2011, a despeito de poderem representar algum desvio de
natureza disciplinar, não possuem relação direta com os pagamentos à maior feitos à empresa
Multemprex e, portanto, não podem servir de fundamento para uma responsabilização solidária pelos
débitos apurados;
i) em nenhum momento a defendente interferiu no Pregão 54/2011 ou sugeriu a Dispensa de
Licitação 83/2011 e que a iniciativa para propor a dispensa por contrato emergencial partiu do assessor
jurídico José Edmar da Silva Ribeiro, ao ser questionado pela Coordenadora do RU e pelo Pró-Reitor
de Administração;
j) a relação de parentesco com servidores do órgão ou entidade licitante não impede a
participação de empresas em procedimentos licitatórios, conforme se depreende da leitura do art. 9º da
Lei 8.666/1993; além disso, o fato da Sra. Rejane Ferreira Gomes, sócia da Multemprex, ser sobrinha
da defendente, era de amplo conhecimento da UFC quando da realização do Pregão e quando da
Dispensa de Licitação, o que demonstra que não houve qualquer tentativa de ocultar fatos para
beneficiar a citada empresa;
k) a defendente fez juntar aos autos, ainda, cópia dos seguintes documentos:
Tabela 14
Documento
Ofício 200/PRAE da Coordenadora do RU
Cópia de depoimentos apresentados no âmbito do PAD e da TCE
Manual de procedimentos administrativos da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis

Localização
Peça 55, p. 73-74
Peça 55, p. 75-112
Peça 55, p. 113-122

III. Das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Tânia Maria Lacerda Maia (peças 104 e
53)
38. Em resumo, as novas alegações apresentadas pela ex-Coordenadora do Restaurante
Universitário, podem ser resumidas nas seguintes teses de defesa (peça 104):
a) a fase inicial do processo de aquisição de materiais e de contratação de serviços na UFC tem
início na Unidade Administrativa beneficiária do bem ou serviço, em razão de ser quem melhor
conhece as necessidades, em termos quantitativos, as especificações técnicas e o perfil da demanda;
b) no contexto desta fase inicial, a defendente elaborou o termo de referência da Dispensa de
Licitação 83/2011 com informações relativas aos quantitativos por tipo de refeições,
refeitórios/Campus, cardápios, logística de distribuição e outras informações para subsidiar a
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elaboração do edital/contrato por parte do departamento de Administração da UFC; além disso,
seguindo orientação da Pró-reitoria de Administração, acrescentou ao Termo de Referência uma
estimativa do valor dos serviços a serem contratados;
c) a segunda fase do processo de contratação de serviços consiste na pesquisa de preços de
mercado por meio de solicitação de propostas de preço e é feita no âmbito da Seção de Compras e
Cadastros do Departamento de Administração da UFC, por ter competência para realizar a pesquisa,
analisar as propostas e dar parecer sobre as condições técnicas, financeiras e fiscais das empresas;
d) dessa forma, mostra-se improcedente a acusação de que a defendente poderia estar
beneficiando a empresa Multemprex, uma vez que o trabalho da coordenação do RU era apenas
encaminhar a instrução técnica inicial solicitando a possibilidade de contratação dos serviços e
submeter à avaliação das instâncias competentes da Pró-reitoria de Administração, não possuindo
nenhuma competência para decidir procedimentos licitatórios ou contratuais;
e) além disso, nenhuma perícia técnica foi realizada para verificar o suposto alinhamento de
preços nas propostas apresentadas pelas empresas Nutri Ltda. e Padaria/Confeitaria Lisboa Ltda., com
vistas a beneficiar a empresa Multemprex Ltda.
f) em relação à suposta apresentação de proposta de preços da empresa Multemprex, com data
retroativa, para compor a montagem do processo de Dispensa de Licitação 83/2011, conforme
declarado pelo representante legal da empresa Multemprex no processo de sindicância, a defendente
afirma que não há, nos autos, nenhum documento que evidencie a irregularidade apontada;
g) além disso, o relatório de sindicância aponta que a solicitação da proposta da Multemprex
com data retroativa teria sido feita no âmbito da Pró-reitoria de Administração e, dessa forma, a
defendente não poderia ser responsabilizada por tal fato;
h) em relação à inclusão no processo de Dispensa de Licitação 83/2011 de proposta de preços
cuja autoria não foi reconhecida pela empresa proponente e que teve sua assinatura falsificada, a
defendente mais uma vez alega que solicitação de cotação de preços, bem como a verificação da
autenticidade das cotações realizadas eram atribuições da Seção de Compras e Cadastro do
Departamento de Administração da UFC, conforme previsto no Manual de Procedimentos
Administrativos da Pró-Reitoria de Administração, em seu item 4.1;
i) a defendente informa que não há elementos para avaliar se a proposta da empresa era falsa ou
não, se o endereço era correto ou não, e muito menos saber se houve alinhamento de preços para
beneficiar a empresa Multemprex; e que a pesquisa por ela realizada não tinha o objetivo de identificar
a empresa ganhadora do certame já que não era de sua competência, mas tão somente apresentar as
cotações com melhores preços a fim de acatar as exigências legais, conforme orientação do assessor
jurídico, Dr. Edmar Ribeiro, e para efeito de previsão orçamentária;
j) além disso, não consta dos autos nenhum laudo pericial ou documento legal que ateste a
falsidade da proposta da empresa Nutri Alimentos;
k) a alegação do Sr. Antônio Maurício Pereira, da Nutri Ltda., de que a assinatura da proposta
era falsa, é bastante questionável haja vista que na época da apresentação das propostas de preço à
UFC (26/7/2011), a referida empresa possuía contrato informal e não conflituoso com a empresa
Multemprex para fornecimento de refeições e, meses depois, entraram em conflito;
l) em relação à semelhança nas propostas das empresas Multemprex e Nutri, a defendente
informa que o fato de a diagramação das propostas possuírem a mesma configuração gráfica foi uma
estratégia da UFC para evitar propostas fora dos requisitos exigidos, sendo que o modelo de proposta
constituiu um anexo do Ofício 201/PRAE-2011 que integra o elenco de documentos do Anexo 3
encaminhado às empresas; tal planilha contém os quantitativos das refeições e os refeitórios em que
seriam servidas, ficando em aberto apenas os campos alusivos ao valor unitário e valor total;
m) em relação a alegação de que existiria semelhança na parte final das assinaturas das duas
propostas, a defendente afirma que não poderia identificar qualquer anormalidade visto não ser perita
para tal e que não tinha motivos para pressupor que as propostas apresentadas teriam motivações
ilícitas;
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n) informa que foi o risco de prejudicar o fornecimento de refeições aos estudantes que levou a
Pró-Reitoria de Administração e a defendente a agilizar o processo de contratação emergencial uma
vez que o pregão havia sido iniciado em fevereiro de 2011 e não tinha sido concluído até 26/7/2011,
apesar das cobranças da defendente;
o) em relação ao ateste de notas fiscais com valores majorados gerando pagamento por serviços
que não foram prestados, a defendente informa que conferiu todas as notas fiscais que atestou e, na
ocasião, verificou que em todas elas havia um acréscimo sobre o valor previsto em seus relatórios
mensais. Nas notas fiscais recebidas da empresa Multemprex era anexada uma planilha com os
quantitativos efetivamente fornecidos ao RU e, depois disso, a nota era enviada para o Departamento
de Administração para juntar o relatório de despesas com a realização dos eventos o qual deveria
corresponder à diferença entre o valor apurado pelo RU e o valor total das notas fiscais, não tendo
conhecimento se esse procedimento era de fato realizado pelo Departamento de Administração quando
enviava o processo para pagamento;
p) em relação à NF 25/2018, que apresentou um valor de R$ 38.546,10 superior aos
quantitativos de refeições fornecidas, apesar de reconhecer a existência do erro, afirma que este
poderia ter sido sanado por meio de compensações nos pagamentos posteriores; além disso, afirma que
procedeu a conferência dos valores unitários das refeições e de seus quantitativos, mas que as
totalizações são feitas de forma automática pelo excel e que cabia Seção de Execução Orçamentária e
Controle a conferência mais acurada dos valores, razão pela qual não pode ser responsabilizada por
este dano;
q) informa que nunca foi designada para fiscalizar os contratos de interesse do RU com a
empresa Multemprex e que passou a atestar as notas fiscais, contra a sua vontade, por orientação do
Pró-Reitor de Administração, assim como os diretores das unidades dos campi do Cariri, Sobral e
Quixadá. Que no âmbito do Contrato 5/2012, atestou cinco notas fiscais e os diretores dos campi do
Interior atestaram outras três, todas com valores superiores aos quantitativos expressos nos relatórios
do RU em função da inclusão de gastos com eventos realizados na UFC; no entanto, somente ela foi
arrolada no PAD/UFC e denunciada junto ao TCU;
r) sempre que recebia uma fatura para atesto, comunicava-se com a Diretora do Departamento
de Administração para receber a confirmação do valor a ser pago a título de eventos realizados e sua
autorização para que pudesse dar o visto nas notas fiscais;
s) preocupada com as elevadas discrepâncias entre os quantitativos dos relatórios do RU e os
apresentados nas notas fiscais, chegou a enviar um e-mail para a Multemprex solicitando uma reunião
para esclarecer tais disparidades e, como resultado da reunião, foi informada que a emissão das notas
fiscais com os valores questionados eram autorizados pela Diretora do Departamento de
Administração da UFC por ordem do Pró-Reitor de Administração;
t) insatisfeita, levou o fato ao conhecimento da Pró-Reitora de Assuntos Estudantis que lhe
orientou a buscar informações na Pró-Reitoria de Administração, tendo recebido como resposta da
Diretora do Departamento de Administração, Sra. Joana D’Arc, que a diferença resultava de refeições
servidas em eventos técnico-científico-culturais autorizados pela própria Joana D’Arc, que tinha essa
incumbência por delegação do Pró-Reitor de Administração;
u) transcreve ainda parte do depoimento da Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo feito no âmbito
do processo penal 0001572-03.2016.4.05.8100, no qual a Diretora de Administração afirma que os
valores a mais contidos nas notas fiscais eram destinados à PR3 que era a empresa que organizava os
eventos e tinha o mesmo dono da empresa Multemprex; como a Universidade estava sem contrato para
pagamento de serviços de eventos, o Pró-Reitor de Administração teria informado para a Sra. Joana
D’Arc que as despesas com eventos fossem pagas com o contrato do restaurante; assim, quando a
demanda por determinado evento ocorria, a Sra. Joana D’Arc solicitava para a PR3 realizar os eventos,
e, ao final do mês, uma pessoa da PR3, Sra. Rejane, vinha com os valores gastos e esses valores eram
acrescidos no contrato do Restaurante; os eventos previstos no calendário universitário eram
autorizados pela Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e os eventos não previstos no calendário eram
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autorizados pelo Pró-Reitor de Administração e pela Diretora de Administração para inclusão no
contrato do Restaurante;
v) durante todo esse tempo, a defendente sempre questionou à Diretora de Administração, ao
Pró-Reitor de Administração e à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, os valores acrescidos nas notas
fiscais e falta de documentos que comprovassem a realização dos eventos, mas, sentindo-se coagida e
pressionada por seus superiores hierárquicos, assinou para atender aos pedidos do Pró-Reitor de
Administração e da Diretora de Administração;
w) afirma a defendente que atuava na condição de gestora do contrato e não de fiscal do
contrato;
x) por fim, informa que não pode ser responsabilizada solidariamente pelo débito haja visto que
na Ação de Improbidade Administrativa 16579/2014 movida pela Procuradoria da República no
Estado do Ceará e que tratou do mesmo assunto, o débito foi atribuído somente à empresa.
39. A fim de subsidiar seus argumentos, a responsável fez juntar aos autos, ainda, cópia da
seguinte documentação:
Tabela 15
Documento
Registro da tramitação do Ofício 200/2011-PRAE
Portaria 2259/2011-UFC
Ofício 200/2011
Ofício 186/PR/ADM, de 3/8/2011
Autorização à Multemprex para realização de eventos
E-mail enviado à Multemprex solicitando reunião
Boletim do TRF-5

Localização
Peça 104, p. 21-24
Peça 104, p. 25
Peça 104, p. 26-41
Peça 104, p. 42
Peça 104, p. 43-49
Peça 104, p. 50
Peça 104, p. 51-54

40. As alegações de defesa que haviam sido apresentadas pela responsável quando da primeira
citação que lhe fora encaminhada (peça 53) possuem, no geral, o mesmo teor das apresentadas nesta
segunda citação.
IV. Das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo (peça
61)
41. Devidamente citada pelo Ofício 507/2018, a responsável não encaminhou novas alegações de
defesa além daquelas já encaminhadas quando da primeira citação. No entanto, conforme determinado
pelo Relator, deve a Unidade Técnica fazer nova análise dos documentos anteriormente apresentados
pelos responsáveis e, no caso da defendente em tela, suas alegações de defesa podem ser resumidas nas
seguintes teses de defesa (peça 61):
a) a Pró-reitoria de Administração da UFC, em razão da expansão das Universidades Federais,
não se encontrava aparelhada para a imensa missão administrativa que lhe era afeta, especialmente em
relação ao número de servidores;
b) na condição de ex-Diretora do Departamento de Administração não seria responsável pelas
irregularidades e condutas a ela atribuídas, sendo que tais condutas são todas afetas ao servidor
formalmente designado para a fiscalização contratual, que no caso seria a Sra. Tânia Maria Lacerda
Maia;
c) o certificado de auditoria da CGU, apesar das irregularidades apontadas no relatório de
auditoria, opinou pela aprovação das contas da defendente;
d) ao contrário do informado em sua citação, existiu sim aditivo de prazo que amparasse os
pagamentos realizados à contratada após o período inicial de 6 meses previstos no instrumento
contratual;
e) em relação à liberação de pagamento de faturas de forma quinzenal, em vez de pagamentos
mensais sem previsão contratual, informa que tal fato não é dotado de qualquer materialidade ou
lesividade já que os pagamentos foram realizados após a efetiva contraprestação dos serviços; e
f) não houve dolo ou má-fé nas condutas praticadas pela defendente e, portanto, nenhum dano
pode lhe ser atribuído; além disso, também não restou demonstrado nos autos a existência de culpa em
sentido estrito ou enriquecimento ilícito.
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V. Das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valderi Dias Ferreira Filho
42. A Unidade Técnica não providenciou nova citação do ex-Pregoeiro haja visto que a sua
responsabilidade pelo dano ao Erário apontado nessa TCE foi afastada na instrução de mérito anterior
(peças 68-70). No entanto, conforme determinado pelo Relator, deve a Unidade Técnica fazer nova
análise dos documentos anteriormente apresentados pelos responsáveis e, no caso do defendente em
tela, suas alegações de defesa podem ser resumidas nas seguintes teses de defesa (peça 57):
a) não há evidência de qualquer irregularidade praticada pelo defendente na condução do Pregão
54/2011, como foi, inclusive, reconhecido pelo próprio MPF no âmbito do Processo
1.15000.0001275/2011-43;
b) não procede a irregularidade que se quer atribuir ao defendente de que deixou,
propositalmente, de incluir no processo relativo ao Pregão 54/2011, os recursos interpostos pelas
empresas ISM Gomes de Matos e CWM Coelho Alencar-EPP, já que esses recursos, depois de
recebidos, foram formalmente encaminhados à Procuradoria Geral da UFC em 9/8/2011, mas que
somente em 11/10/2011 retornaram com os pareceres correlatos, conforme demonstram ofícios,
trâmites eletrônicos e registros dos livros de protocolo;
c) também mostra-se absurda a tese de que procrastinou o julgamento dos recursos para causar a
situação emergencial que ensejou a dispensa de licitação e a contratação da Multemprex quando, em
verdade, chegou, inclusive, a desclassificar a Multemprex do certame;
d) em relação à substituição de páginas do processo do Pregão 54/2011, informa que jamais
adotou tal procedimento ou dele tomou conhecimento;
e) não possui qualquer ligação com o dano ao Erário apurado nesse processo sendo que seu
nome sequer foi incluído no processo de sindicância; e
f) por fim, o ato de revogar um certame licitatório é da competência do ordenador de despesas.
43. A fim de subsidiar seus argumentos, o responsável fez juntar aos autos, ainda, cópia da
seguinte documentação:
Tabela 16
Documento
Procedimento Administrativo MPF 1.15.000.0001275/2011-43
Tramitação dos recursos para a Procuradoria Jurídica
Pareceres da procuradoria federal sobre os recursos
Ata do Pregão 54/2011
Relatório final do processo de sindicância

Localização
Peça 57, p. 6-14
Peça 57, p. 16-21
Peça 57, p. 23-28
Peça 57, p. 30-44
Peça 57, 46-51

VI. Das alegações de defesa apresentadas pela empresa Multemprex
44. Devidamente citada por meio do Edital 86/2018, a empresa não encaminhou novas alegações
de defesa além daquelas já encaminhadas quando da primeira citação. No entanto, conforme
determinado pelo Relator, deve a Unidade Técnica fazer nova análise dos documentos anteriormente
apresentados pelos responsáveis e, no caso da defendente em tela, suas alegações de defesa podem ser
resumidas nas seguintes teses de defesa (peça 63):
a) não houve qualquer sobrepreço nas notas emitidas pela UFC. O que de fato ocorreu foi o
pagamento por serviços efetivamente prestados, que sem contrato formal, foi realizado pelo grupo de
empresas PR3 e Multemprex;
b) a empresa PR3 era requisitada e realizava eventos para a UFC mediante a apresentação de
orçamentos que, ao serem aprovados pela UFC verbalmente ou mediante ofícios ou e-mails a empresa
era contratada para realiza-los;
c) a empresa tinha perspectiva de recebimento já que tanto o Pró-Reitor de Administração
quanto a Diretora de Administração garantiam previamente que seriam pagos todos os serviços
prestados;
d) tais serviços geraram uma dívida da UFC para com a empresa de R$ 1.537.526,48, sendo R$
917.290,48 em eventos e R$ 620.236,00 com audiovisual;
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e) a empresa Multemprex participou do Pregão 54/2011 e, após a interposição de recursos, foi
considerada inabilitada, mas diante da necessidade de fornecimento de alimentação, a empresa foi
contratada emergencialmente em agosto de 2011 por ter apresentado proposta mais barata;
f) as teses de que o Pregão 54/2011 estava direcionado para a contratação da Multemprex foram
rechaçadas em sede judicial;
g) o fato da empresa ter encaminhado aos autos contrato social com data posterior ao Pregão se
deveu a obrigação de juntar ao processo administrativo, alterações ocorridas em seus atos
constitutivos;
h) a proposta da empresa previa preços diferenciados para os campi de Fortaleza o dos
interiores, no entanto, tal diferenciação não constou do contrato e foi acordado que a diferença de
valores seria embutida nas notas;
i) o contrato de refeições era por demanda, ou seja, disponibilizadas as refeições demandadas,
estas seriam devidas à empresa mesmo que não consumidas, assim, o número de pessoas que passam
pela catraca é irrelevante para auferir os valores devidos para a empresa, ainda mais considerando que
o controle das catracas era falho já que várias não funcionam e por várias vezes os alunos foram
liberados desse controle como, inclusive, deporam vários servidores da UFC;
j) após requerer os pagamentos pelos eventos realizados, em meados de agosto a empresa foi
informada pela Pró-Reitoria de Administração que os valores dos eventos seriam pagos dentro do
contrato de alimentação já que as empresas PR3 e Multemprex pertenciam ao mesmo dono e, supondo
que tal procedimento era legal, apenas seguiu as instruções da UFC para conseguir o seu crédito;
k) a própria administração decidia o quanto iria pagar naquele mês das dívidas alusivas aos
eventos, fazia a transformação em comida e dizia como a empresa deveria elaborar a nota; mas ressalta
mais uma vez que todos os serviços foram devidamente prestados; a empresa recebeu por serviços
efetivamente prestados mas sem contrato formalizado R$ 959.000,00;
l) tendo a empresa se sagrado vencedora do posterior Pregão 1/2012, continuou a servir as
refeições, sendo que a CGU, a partir de abril de 2012 determinou a suspensão dos pagamentos à
empresa, que continuou servindo as refeições mesmo sem receber e acumulando dívidas com seus
próprios fornecedores;
m) a UFC tentou firmar um TAC com a empresa e sob o aval da CGU para pagamento dos
serviços realizados sem contrato, mas o então Chefe da CGU não concordou com tal procedimento;
n) não houve pagamentos ou qualquer outros benefícios a servidores da UFC, mas tão somente a
desorganização administrativa da universidade que contratou sem o devido formalismo legal;
o) a empresa ressalta ainda que forneceu refeições no RU no período de 1 a 17/8/2011 ainda
antes de formalizado o contrato emergencial sendo também devidos esses valores à empresa;
p) a comissão de TCE reconheceu a existência de vários eventos demandados pela UFC e
realizados pela empresa, mas só levou em conta os valores alusivos a refeições e considerando os
valores do contrato do RU, desconsiderando, portanto, o orçamento previamente apresentado e
autorizado e o fato de que tais eventos exigiam alimentos específicos do tipo coquetéis, canapés e
refeições elaboradas obviamente mais caras que as servidas no RU;
q) além disso, vários eventos efetivamente realizados e comprovados sequer foram aceitos pela
comissão de TCE o que geraria enriquecimento ilícito por parte da Administração; e
r) a defendente reconhece a parcela de débito no valor de R$ 38.546,10 decorrente de erro de
cálculo em nota fiscal, mas passa então a apresentar uma série de tabelas que concluiriam que a
empresa, na verdade, é credora da UFC em montante que alcança R$ 1.964,437,83.
VII. Análise da Unidade Técnica
45. Inicialmente, registre-se que os objetos que foram trazidos para estes autos a fim de que fosse
analisada a procedência de irregularidades a eles associados foram, na ordem dos fatos, o Pregão
54/2011, a Dispensa de Licitação 83/2011 e o contrato dela decorrente, o Pregão Eletrônico 1/2012 e o
Contrato 5/2012.
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46. Ainda na instrução inicial desta Unidade Técnica (peça 32), de maneira fundamentada,
entendeu-se que o débito levantado pela CGU no âmbito do Contrato 5/2012, quando de seu relatório
de auditoria de gestão nas contas de 2012 da UFC, não se mostrou procedente. Ao mesmo tempo, e na
mesma instrução, entendeu esta Unidade Técnica que as irregularidades inerentes ao Pregão
Eletrônico 1/2012 deveriam ser apuradas no âmbito do TC 031.363/2013-0, alusivo as contas de 2012
da UFC, uma vez que os fatos irregulares apontados pela CGU se restringiam àquele exercício e já
haviam sido, inclusive, realizadas audiências dos responsáveis naquele processo.
47. Em nova instrução desta Unidade Técnica (peças 68-70), após analisar as alegações de
defesa apresentadas pelos responsáveis quando da realização das primeiras citações que lhe foram
encaminhadas, concluiu-se que os fatos irregulares apontados na condução do revogado Pregão
54/2011 e da Dispensa de Licitação 83/2011 não possuíam evidências suficientes que caracterizassem
o suposto direcionamento na contratação da empresa Multemprex, razão pela qual propôs-se o
acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis para esses fatos.
48. Nesse momento, ratificamos tais conclusões apontadas naquelas instruções que devem ser
consideradas quando do julgamento do mérito dos presentes autos.
49. Dessa forma, por economia processual e a fim de evitar repetições desnecessárias, a análise a
seguir realizada das alegações apresentadas pelos responsáveis, tanto novas quanto antigas, se
restringirá aos fatos que envolvem o contrato emergencial firmado com a empresa Multemprex
decorrente da Dispensa de Licitação 83/2011 e o dano ao Erário imputado aos responsáveis alusivo a
esse contrato.
VII.1 Análise das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luís Carlos Uchoa Saunders,
Pró-Reitor de Administração da UFC à época dos fatos (peças 56 e 108)
50. A alegação de que cabia à Administração efetuar os pagamentos pelos serviços executados
pela empresa mesmo que sem cobertura contratual merece prosperar apenas parcialmente, senão
vejamos:
50.1 É ampla a jurisprudência desta Corte no sentido de que a realização de pagamentos sem
cobertura contratual não configura necessariamente dano ao Erário, mas tão somente grave infração à
norma legal (art. 60, parágrafo único da Lei 8.666/1993), que justifica a aplicação de multa aos
responsáveis, bem como julgamento pela irregularidade de suas contas (Acórdão 2515/2009Plenário/Relator: Raimundo Carreiro; Acórdão 5820/2011-2ª Câmara/Relator: André de Carvalho;
Acórdão 1181/2012-Plenário/Relator: Marcos Bemquerer).
50.2 No entanto, o dano apurado nos presentes autos não trata unicamente da realização de
serviços sem cobertura contratual, e mesmo nos casos da realização de serviços sem cobertura
contratual o reconhecimento de dívida carece de algumas premissas e, nesse ponto, mostra-se oportuno
entendimento apresentado no âmbito do Acórdão 2414/2011-1ª Câmara, de relatoria do Min. Marcos
Bemquerer no sentido de que:
Nos casos de reconhecimento de dívida por serviços realizados sem cobertura contratual válida deve ser
verificado se o valor pago está em conformidade com os praticados no mercado, se foi apresentado documento
fiscal da contratada interessada, assim como providenciado o atesto à despesa por servidor que tenha condições
de reconhecer que os serviços foram efetivamente prestados.

50.3 A Tabela 7 apresentada nessa instrução e reapresentada abaixo indica as parcelas que
compõem o débito imputado aos responsáveis:
Tabela 7
Fato gerador
Pagamento da Nota Fiscal 25/2011 em valor superior aos quantitativos de refeições
informadas
Valores pagos por refeições em eventos em valores superiores ao previsto em contrato
Pagamentos à empresa Multemprex Ltda. sem amparo contratual
Pagamentos por quantitativo de refeições superior ao efetivamente solicitado pelo
Restaurante Universitário

Valor (R$)
38.546,10
357.344,00
167.852,48
754.459,62
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Total

1.318.202,20

50.4 A primeira parcela do débito, no valor de R$ 38.546,10, conforme cálculo apontado na
Tabela 2 desta instrução, decorreu de um erro na multiplicação das refeições requeridas pelos valores
unitários no âmbito da NF 25/2011 e, portanto, não se trata de serviços executados sem cobertura
contratual, mas de superfaturamento decorrente de cálculo indevido.
50.5 A segunda parcela do débito, apontada na Tabela 7, no valor de R$ 357.344,00, tampouco
se refere ao não reconhecimento de serviços realizados sem cobertura contratual, mas de
superfaturamento no valor das refeições servidas em eventos acadêmicos realizados pela PR3 sem
cobertura contratual.
50.6 Note-se que apesar dos aludidos eventos listados na Tabela 4 desta instrução terem sido
realizados sem cobertura contratual, a Comissão de TCE da UFC reconheceu a sua realização e
considerou válidos os pagamentos realizados a título de alimentação nesses eventos, mas utilizou como
base os valores das refeições do contrato do restaurante universitário, gerando assim o débito
considerado.
50.7 Nos parece coerente a decisão tomada pela Comissão da UFC haja vista que apesar do
senso comum reconhecer que o valor dos alimentos servidos nesses eventos possam ter valor
diferenciado em relação àqueles servidos normalmente no RU, não houve em relação a esses eventos
qualquer pesquisa de mercado a fim de validar o preço apontado nos orçamentos dos eventos e nem
uma discriminação do tipo e quantidade de alimentação servida, muitas vezes apresentada por meio de
expressões genéricas do tipo ‘coffee break manhã’ ou ‘almoço’ (peça 4, p. 146, p.ex.), não sendo
possível, portanto, verificar se, de fato, a alimentação servida nos eventos teve um valor mais elevado
do que a servida no RU. Some-se a isso, o fato de que não há comprovação sequer de que aquilo que
foi previsto em orçamento tenha de fato sido servido ou realizado nas quantidades orçadas durante os
eventos.
50.8 A terceira parcela do débito, apontada na Tabela 7, no valor de R$ 167.852,48, essa sim
indica um débito pela não aprovação de valores pagos sem cobertura contratual a título de serviços
outros que não o fornecimento de refeições, que supostamente foram prestados pela PR3 durante os
eventos listados na Tabela 5 desta instrução. São serviços do tipo sonorização, filmagem,
recepcionistas, técnicos de informática, etc.
50.9 Em relação a essa parcela do débito, mesmo tendo a Comissão de TCE reconhecido a
realização de tais eventos, entendeu os técnicos da UFC que o pagamento por serviços estranhos ao
objeto do contrato do RU que era o fornecimento de alimentação, não seria legal e, portanto, indevido.
50.10 Mais uma vez alertamos que o pagamento por serviços sem cobertura contratual é, de fato,
ilegal por afrontar o art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e sujeita os responsáveis a aplicação
da multa prevista no art. 58 da Lei 8.442/1992. No entanto, nesse caso, tendo a Comissão de TCE
reconhecido a realização de tais eventos, propõe-se excluir essa parcela do débito, mesmo diante da
ausência de pesquisa de mercado que indique que os valores pagos a título de filmagem, sonorização,
etc., estavam de acordo com os praticados no mercado ou ante a ausência de comprovação de que tais
serviços foram realizados nas quantidades orçadas.
50.11 Por fim, a quarta parcela do débito, apontada na Tabela 7, no valor de R$ 754.459,62, se
refere a impugnação de pagamentos por serviços que não foram realizados, já que trata de pagamentos
por quantitativos de refeições superiores aos solicitados pelo RU e acrescidos nas notas fiscais para
fazer juz às supostas dívidas com eventos que a UFC detinha com a empresa PR3.
50.12 O valor de tal parcela, na verdade, pelo que se depreende da análise conjunta das Tabelas 6
e 7 utilizadas pela Comissão de TCE e do seu relatório, corresponde ao valor superfaturado nas notas
fiscais além daqueles já apontados decorrentes dos eventos acadêmicos listados nas Tabelas 4 e 5, ou
seja, tal superfaturamento decorre, ou do pagamento por eventos fora do calendário acadêmico e para
os quais não foi reconhecido o benefício para a instituição UFC, ou pela insuficiência de comprovantes
de sua realização, ou do fato de que não existem eventos suficientes para suportar o valor
superfaturado nas notas fiscais.
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50.13 Apenas a impugnação dos valores pagos por eventos fora do calendário acadêmico poderia
ser questionada, no entanto, mais uma vez entende-se que agiu corretamente a Comissão de TCE ao
não reconhecer tais eventos uma vez que, além de todas as irregularidades que envolveram os fatos
aqui tratados, pagamento sem cobertura contratual, ausência de pesquisa de preços que garantam que o
preço pago foi o de mercado, ausência da própria comprovação da realização de tais eventos ou da
realização dos serviços nos quantitativos previstos nos orçamentos ante a ausência de servidor da UFC
responsável pela conferência dos serviços, além de tudo isso, tais eventos supostamente foram
realizados fora do calendário acadêmico apenas por autorização do então Pró-Reitor de Administração
e da Diretora de Administração o que afronta o princípio da finalidade e da motivação. Não há,
portanto, como garantir que tais eventos foram realizados em benefício da instituição UFC e, assim,
devem ser impugnados.
51. Tampouco merece prosperar a alegação de que a metodologia contratual previa um
fornecimento acima da média histórica do RU a fim de evitar falta de alimentos e que foi esse o
motivo do pagamento de R$ 754.459,62 acima do solicitado pelo RU.
51.1 A contratação do fornecimento de refeições por demanda, a exemplo do contrato ora
analisado, deve ser precedida por estudo que levante a real necessidade de fornecimento, mesmo que
aproximada, a fim de que os possíveis interessados possam oferecer seus preços de acordo com a
perspectiva de demanda.
51.2 A defesa apresentada pela Sra. Tânia Maria Lacerda Maia, ex-Coordenadora do Restaurante
Universitário e responsável pela elaboração do Termo de Referência da Dispensa de Licitação
83/2011, por ser a pessoa que melhor conhecia as necessidades em termos quantitativos de
alimentação a ser fornecida, aliás, deixa claro que a elaboração do Termo de Referência levou em
consideração as reais necessidades do RU, bem como deixou claro que um relatório com a quantidade
efetivamente servida pela empresa em determinado mês era enviado para o Departamento de
Administração, mas lá os quantitativos de alimentos eram majorados para fazer juz às dívidas da UFC
com a PR3, empresa que realizava eventos e que tinha o mesmo dono que a empresa Multemprex.
51.3 Assim, resta claro que a parcela de R$ 754.459,62 não se refere a alimentos efetivamente
servidos pela Multemprex acima da média histórica do RU, como quer fazer acreditar o defendente,
mas é decorrente de acréscimos indevidos em nota fiscal no quantitativo das refeições para fazer juz a
supostos eventos realizados.
51.4 Além disso, como já informado anteriormente nesta instrução, em relação a essa parcela do
débito específica, trata-se de valores para os quais os defendentes sequer conseguiram comprovar,
junto a comissão de TCE da UFC, a existência de eventos em quantidades e qualidade suficiente para
suportar os valores acrescidos em nota.
52. Tampouco prospera a alegação de cerceamento de defesa por não ter a instrução anterior
desta Unidade Técnica (peças 68-70) analisado todas as teses de defesa apresentadas pelo responsável,
primeiro porque o responsável não informa que teses não teriam sido consideradas, segundo porque
em análise a instrução criticada vislumbra-se que as teses apresentadas pelo responsável foram
apreciadas todas de maneira criteriosa e exaustiva e, por fim, tal alegação perde o objeto ante a nova
oportunidade de apresentar defesa aberta ao responsável.
53. Também devem ser rejeitadas as alegações no sentido de excluir a responsabilidade do
defendente por inexigibilidade de conduta diversa tendo em vista as deficiências administrativas da
UFC, em especial de pessoal.
53.1 Caso se tornasse regra excluir a responsabilidade de um agente público por ato irregular
cometido sob a alegação de deficiências estruturais nos Órgãos e Entidades Públicos, seria o mesmo
que declarar a impunidade de qualquer agente público que cometesse um ato irregular, já que grande
parte da Administração Pública opera com dificuldades operacionais em termos de pessoal e
orçamento.
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53.2 Assim, a inexigibilidade de conduta diversa só pode considerada a luz de cada caso
concreto, analisando a cultura da instituição e a gravidade do ato cometido, o que em nada se
assemelha com o caso ora tratado.
53.3 Assim, em que pese qualquer deficiência operacional pela qual passasse a UFC e,
especificamente, a Pró-Reitoria de Administração, não há justificativas para a gravidade dos fatos
cometidos, uma vez que constitui, no mínimo, erro grosseiro, autorizar a realização de eventos sem
amparo contratual, muitas vezes sem qualquer previsão no calendário acadêmico, sem pesquisa prévia
de preços que comprovassem que os preços autorizados seriam compatíveis com os de mercado, sem
qualquer agente da Administração designado para fiscalizar se o evento foi de fato realizado ou se foi
realizado nas quantidades e qualidade orçados e, por fim, ainda autorizar o pagamento à empresa que
realizou os eventos no âmbito do contrato de fornecimento de refeições ao RU, celebrado com outra
empresa, alterando e deturpando os quantitativos de refeições efetivamente servidos e lançados em
nota.
54. Não merecem prosperar também as alegações de que, na condição de ordenador de despesas,
não seria razoável exigir documentação comprobatória da execução de cada serviço e de que a
responsabilidade pelo RU e pelo ateste dos serviços cabia à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.
54.1 Esta amplamente comprovado nos autos que os valores pagos a maior no âmbito do
contrato de fornecimento de refeições e que constituem o dano apurado nesses autos, com exceção da
parcela de R$ 38.546,10, não decorreram de falhas no fornecimento de refeições ao RU, mas do
acréscimo indevido nos quantitativos lançados em nota para fazer juz ao pagamento pelos supostos
serviços de eventos prestados pela PR3 sem cobertura contratual.
54.2 A autorização para a realização de tais eventos sem nenhum amparo contratual e a ordem
para que os pagamentos fossem realizados no âmbito do contrato do RU, partiu do próprio Pró-Reitor
de Administração, como afirmam a Diretora do Departamento de Administração, a Coordenadora do
Restaurante Universitário e confirmam os relatórios produzidos pela UFC no âmbito da sindicância, do
PAD e da TCE. O próprio defendente confirma que pagamentos foram realizados sem amparo
contratual para a empresa que realizou eventos.
54.3 Assim, o defendente contribuiu diretamente para o dano apurado, não só ordenando
pagamentos indevidos, mas autorizando a realização de serviços sem amparo contratual e sem as
formalidades devidas que demonstrem se os preços praticados nesses eventos estavam compatíveis
com os de mercado ou instituindo controles necessários à comprovação da efetiva execução de tais
serviços em quantidade e qualidade.
54.4 Além disso não é demais lembrar que o ordenador de despesas tem o dever de verificar a
legalidade e a legitimidade dos documentos geradores de despesa, não sendo sua assinatura mera
formalidade, assim como acompanhar e fiscalizar a atuação de seus subordinados (Acórdão 635/2017Plenário, de relatoria do Min. Aroldo Cedraz).
55. Deve ser rejeitada a alegação de que não há nos autos evidências de condutas dolosa ou
culposa ou de locupletamento por parte do defendente.
55.1 É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a condenação em débito
independe da ocorrência de conduta dolosa ou de locupletamento, bastando para tanto a constatação de
conduta culposa (stricto sensu) dos responsáveis pela irregularidade que ocasionou o dano ao erário
(p.ex Acórdão 5297/2013-1ªC, de Relatoria do Min. José Múcio Monteiro, Boletim de Jurisprudência
n. 3). Além disso, as alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINB) pela Lei 13.655/2018, em especial a inclusão do art. 28, não provocaram modificação nos
requisitos necessários para a responsabilidade financeira por débito (Acórdão 2391/2018-Plenário, de
Relatoria do Min. Benjamin Zymler, Boletim de Jurisprudência n. 241).
55.2 Além disso, a gravidade dos fatos narrados e as condutas praticadas pelo defendente, ao
contrário do exposto em suas alegações, evidenciam no mínimo erro grosseiro e conduta culposa que
contribuiu de maneira significativa para o dano apurado.
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56. Não merece prosperar também a alegação de que as citações não consideraram os valores
pagos de maneira correta e de que não individualizaram as condutas dos responsáveis.
56.1 Ao contrário do que alega o defendente, os valores pagos a título de fornecimento de
refeições ao RU foram considerados corretos e excluídos do cálculo do débito, além de boa parte dos
recursos pagos para fazer juz a realização de eventos mesmo sem cobertura contratual e realizados por
empresa distinta daquela contratada para o fornecimento de refeições, o que poderia suscitar, inclusive,
rompimento do nexo de causalidade financeiro.
56.2 O débito imputado ao responsável diz respeito, em verdade, a superfaturamento decorrente
de erro de cálculo em nota fiscal, de superfaturamento no valor das refeições cobradas nos eventos
realizados, ou de superfaturamento decorrente da não comprovação da realização de eventos em
quantidade e qualidade suficiente para fazer juz aos valores acrescidos às notas fiscais.
56.3 Ao contrário do que afirma o defendente, as condutas que lhe foram atribuídas estão
individualizadas nos dois ofícios de citação que lhe foram encaminhados (peças 35 e 90).
57. Também deve ser rejeitada a alegação de que haveria afronta ao princípio do contraditório e
da ampla defesa por ausência de apreciação por parte da UFC da documentação apresentada pelo
responsável durante a fase interna da TCE, uma vez que em processos de tomada de contas especiais, o
contraditório se efetiva com a citação válida do responsável no âmbito do TCU.
58. As demais alegações de defesa apresentadas dizem respeito às irregularidades apontadas na
condução do Pregão Eletrônico 54/2011 e da Dispensa de Licitação 83/2011 sem correlação com o
dano ao Erário apurado e, como já dito, merecem ser acolhidas conforme conclusões expostas na
instrução acostada às peças 68-70.
VII.2 Análise das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria Clarisse Ferreira
Gomes, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da UFC à época dos fatos (peças 55 e 112)
59. Como já informado, as alegações de defesa que dizem respeito às irregularidades apontadas
na condução do Pregão Eletrônico 54/2011 e da Dispensa de Licitação 83/2011 sem correlação com o
dano ao Erário apurado, merecem ser acolhidas conforme conclusões expostas na instrução acostada às
peças 68-70. Assim, deixa-se de tecer novos comentários acerca dessas alegações.
60. Não merece prosperar, no entanto, a alegação da responsável de que não poderia ser
responsabilizada por ‘culpa in vigilando’, uma vez que não era ordenadora de despesas e, portanto, não
estaria na cadeia de responsabilidade inerente a eventual dano ao Erário.
60.1 A defendente, na condição de Pró-Reitora de Assuntos Estudantis à época dos fatos, exercia
ou deveria exercer supervisão hierárquica sobre a Coordenadora do Restaurante Universitário, que, por
sua vez, era responsável pelos atestes das notas fiscais inerentes ao contrato de fornecimento de
refeições do Restaurante Universitário.
60.2 Dessa forma a responsável pode e deve ser responsabilizada por culpa in vigilando pelos
atestes indevidos nas notas fiscais superfaturadas, em especial, porque restou mais do que evidenciado
nos processos de sindicância, PAD e TCE conduzidos pela UFC que, a Sra. Tania Maria Lacerda
Maia, Coordenadora do RU, levou ao conhecimento da defendente os acréscimos que eram feitos nas
notas fiscais para respaldar os supostos eventos realizados pela empresa PR3.
61. A alegação de que os valores pagos pela UFC decorreram de serviços efetivamente prestados
merece prosperar apenas parcialmente conforme análise realizada na defesa do Sr. Luís Carlos Uchoa
Saunders (parágrafo 50 desta instrução) e que deixamos de reproduzir aqui por economia processual.
62. Não deve ser acolhida também a alegação de que não é cabível o valor acrescido ao débito a
título de correção monetária uma vez que a demora na conclusão do processo administrativo é fato
imputável exclusivamente à administração.
62.1 O art. 19 da Lei 8.443/1992 é claro quando dispõe que: ‘Quando julgar as contas
irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada
monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos (...)’.
63. Tampouco merece prosperar a alegação de que não poderia ser responsabilizada pelo débito
tendo em vista que a comissão de TCE instituída pela UFC após a sindicância, deixou assentado

465
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

inexistir por parte dos servidores públicos envolvidos responsabilidade pelo débito apurado uma vez
que não foi constatado nenhuma conduta dolosa ou desonesta dos aludidos servidores, assim como não
foi evidenciado qualquer locupletamento por parte deles.
63.1 As conclusões emitidas na fase interna da tomada de conta especial pela comissão instituída
pela UFC não vinculam qualquer decisão a ser proferida no âmbito do TCU que pode,
justificadamente, concordar ou discordar do encaminhamento proposto, seja quanto a identificação de
responsáveis, seja quanto à quantificação do dano.
63.2 Aliás, não é demais recordar que, apesar da comissão de TCE da UFC ter sugerido excluir a
responsabilidade dos agentes públicos do dano apurado, a CGU discordou do encaminhamento
proposto e a própria comissão de sindicância da UFC havia arrolado os agentes públicos como
responsáveis solidários pelo dano juntamente com a Multemprex.
63.3 Além disso, assim como já informado na análise realizada na defesa do Sr. Luís Carlos
Uchoa Saunders, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a condenação em débito
independe da ocorrência de conduta dolosa ou de locupletamento, bastando para tanto a constatação de
conduta culposa (stricto sensu) dos responsáveis pela irregularidade que ocasionou o dano ao erário
(p.ex Acórdão 5297/2013-1ªC, de Relatoria do Min. José Múcio Monteiro, Boletim de Jurisprudência
n. 3). Além disso, as alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINB) pela Lei 13.655/2018, em especial a inclusão do art. 28, não provocaram modificação nos
requisitos necessários para a responsabilidade financeira por débito (Acórdão 2391/2018-Plenário, de
Relatoria do Min. Benjamin Zymler, Boletim de Jurisprudência n. 241).
64. Por fim, também não prospera a alegação de que não poderia ser responsabilizada por
ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano apurado, uma vez que a ausência de
supervisão hierárquica sobre o ateste irregular das notas fiscais realizado pela Coordenadora do RU,
mesmo esta tendo levado o fato ao conhecimento da defendente, evidencia sua culpa in vigilando, e
justifica sua condenação solidária ao dano apurado.
VII.3 Análise das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Tânia Maria Lacerda Maia,
Coordenadora do Restaurante Universitário à época dos fatos (peças 104 e 53)
65. Como já informado, as alegações de defesa que dizem respeito às irregularidades apontadas
na condução do Pregão Eletrônico 54/2011 e da Dispensa de Licitação 83/2011 sem correlação com o
dano ao Erário apurado, merecem ser acolhidas conforme conclusões expostas na instrução acostada às
peças 68-70. Assim, deixa-se de tecer novos comentários acerca dessas alegações.
66. Não merece prosperar, no entanto, a alegação da responsável de que não poderia ser
responsabilizada pelo valor de R$ 38.546,10 acrescido à Nota Fiscal 25/2018, uma vez que realizou a
conferência dos valores unitários das refeições e seus quantitativos, mas a totalização do Excel feita de
forma automática apresentou um erro.
66.1 Ao atestar a Nota Fiscal, deveria a defendente além de conferir os quantitativos e valores
unitários, conferir o total cobrado em nota fiscal, não podendo afastar a sua responsabilidade alegando
erro no cálculo realizado por sistema informatizado que utilizou por sua conta e risco. Ao utilizar a
planilha excel para realizar as totalizações lançadas em nota, deveria a defendente se certificar dos
cálculos e fórmulas lançados na aludida planilha.
67. Tampouco merece prosperar a alegação da defendente de que sua responsabilidade pelos
valores acrescidos indevidamente nas notas fiscais deva ser afastada tendo em vista que todos os meses
juntava às notas uma planilha com os quantitativos de refeições efetivamente servidos no RU e que era
o Departamento de Administração que autorizava a majoração das notas para incluir as despesas com a
realização de eventos.
67.1 A própria defendente reconhece que, ao conferir as notas fiscais, verificou que todas elas
apresentaram acréscimos em relação aos seus relatórios mensais.
67.2 Também reconhece que ao procurar o Departamento de Administração e o Pró-Reitor de
Administração, ficou sabendo que os valores a maior correspondiam a pagamentos devidos pela UFC à
empresa PR3 que tinha o mesmo dono da Multemprex.
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67.3 Ainda assim, ciente do superfaturamento nas notas emitidas pela Multemprex e sem
qualquer informação acerca da realização dos tais eventos nas quantidades e qualidade orçados, ou
sobre a forma de contabilização desses eventos em cada nota, ainda assim, as atestou, agindo de forma,
no mínimo, imprudente, e contribuindo de maneira direta para o dano apurado.
68. Tampouco o fato de não ter sido designada formalmente fiscal do contrato lhe isenta de
responsabilização uma vez que ao atestar as notas na condição de coordenadora do RU, conferiu
liquidez àquela despesa; e se o fez, mesmo sabendo que os valores e quantitativos ali lançados
divergiam dos seus próprios relatórios, o fez de maneira imprudente.
69. Não merece prosperar também a alegação de que teria atestado as notas superfaturadas por
ter se sentido coagida e pressionada por seus superiores hierárquicos.
69.1 Apesar de constar nos autos depoimentos da Diretora de Administração e da Pró-Reitora de
Assuntos Estudantis, no âmbito do PAD e da sindicância, que confirmam que a defendente,
preocupada com a divergência nos quantitativos lançados em nota e seus próprios relatórios, procurou
tanto a Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, quanto a Diretora de Administração e o Pró-Reitor de
Administração a fim de esclarecer a divergência de valores; ao ter tomado ciência de que tais
acréscimos seriam para ressarcir dívidas da UFC com a PR3, empresa que realizava eventos, deveria a
defendente se recusar a atestar as aludidas notas, uma vez que qualquer ordem que tenha sido dada, se
mostrou manifestamente ilegal.
69.2 Além da preocupação da defendente com os pagamentos sem cobertura contratual, não há
nenhuma evidência de coação física ou moral irresistível por parte dos superiores da defendente e,
mesmo que tenha se sentido pressionada por seus superiores, deveria ter se negado a assinar as notas,
diante da clara irregularidade que se configura no ato de atestar serviços sem cobertura contratual,
realizados por empresa diversa do contrato do RU e para os quais sequer fiscalizou a sua execução.
70. Por fim, o fato de não ter sido responsabilizada no âmbito da Ação de Improbidade
16579/2014, movida pela Procuradoria da República, na qual restou como responsável apenas a
empresa Multemprex, não exime a responsabilidade da defendente perante o TCU em decorrência do
princípio da independência das instâncias.
VII.4 Análise das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Joana D’Arc Cabral
Figueiredo, Diretora do Departamento de Administração à época dos fatos (peça 61)
71. Devem ser rejeitadas as alegações no sentido de excluir a responsabilidade da defendente por
inexigibilidade de conduta diversa tendo em vista as deficiências administrativas da UFC, em especial
de pessoal.
71.1 Caso se tornasse regra excluir a responsabilidade de um agente público por ato irregular
cometido sob a alegação de deficiências estruturais nos Órgãos e Entidades Públicos, seria o mesmo
que declarar a impunidade de qualquer agente público que cometesse um ato irregular, já que grande
parte da Administração Pública opera com dificuldades operacionais em termos de pessoal e
orçamento.
71.2 Assim, a inexigibilidade de conduta diversa só pode considerada a luz de cada caso
concreto, analisando a cultura da instituição e a gravidade do ato cometido, o que em nada se
assemelha com o caso ora tratado.
71.3 Assim, em que pese qualquer deficiência operacional pela qual passasse a UFC e,
especificamente, a Pró-Reitoria de Administração, não há justificativas para a gravidade dos fatos
cometidos, uma vez que constitui, no mínimo, erro grosseiro, autorizar a realização de eventos sem
amparo contratual, muitas vezes sem qualquer previsão no calendário acadêmico, sem pesquisa prévia
de preços que comprovassem que os preços autorizados seriam compatíveis com os de mercado, sem
qualquer agente da Administração designado para fiscalizar se o evento foi de fato realizado ou se foi
realizado nas quantidades e qualidade orçados e, por fim, ainda autorizar o pagamento à empresa que
realizou os eventos no âmbito do contrato de fornecimento de refeições ao RU, celebrado com outra
empresa, alterando e deturpando os quantitativos de refeições efetivamente servidos e lançados em
nota.
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72. Também não merece prosperar a alegação de que, na condição de ex-Diretora do
Departamento de Administração, não seria responsável pelas irregularidades e condutas imputadas à
defendente uma vez que tais condutas seriam afetas à servidora responsável pela fiscalização
contratual, no caso, a Sra. Tânia Maria Lacerda Maia.
72.1 Entre as condutas imputadas à responsável, aquelas afeitas a não formalização de aditivos
de prazo e de alteração na forma de pagamento (de mensal para quinzenal), podem ser consideradas
falhas formais ante a gravidade da falha principal que se atrela ao dano apurado nos presentes autos.
72.2 No entanto, duas condutas foram atribuídas à defendente e que estão intimamente ligadas ao
dano ao Erário apurado nestes autos, quais sejam:
a) solicitar o fornecimento de refeições diretamente à Multemprex Ltda. sem a devida
formalização dos controles de solicitação/entrega das refeições à UFC (no caso dos eventos); e
b) determinou aposição de quantidades de refeições superiores às efetivamente solicitadas, na
forma confessada nos autos do processo de TCE, constante de documento acostado à sua defesa, onde
revela o ‘acompanhamento de valores pagos, a maior’;
72.3 Restou evidente a partir de diversos documentos juntados aos autos, entre eles depoimentos
colhidos da ex-Coordenadora do RU, da ex-Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, da empresa
Multemprex e até da própria defendente no âmbito dos processos de sindicância, PAD e TCE
instaurados na UFC, que a Sra. Joana d’Arc não só sabia dos superfaturamentos nas notas fiscais do
contrato do RU, como seria ela própria que autorizava, sob ordem do Pró-Reitor de Administração, a
realização de eventos que não constavam do calendário acadêmico, bem como que os valores
supostamente gastos nesses eventos fossem incluídos nas notas fiscais do contrato de fornecimento de
refeições (peça 3, p. 304-312, 314-322 e 324-332).
72.4 Dessa forma, a defendente contribuiu significativamente para a ocorrência do dano apurado,
uma vez que, além da irregularidade em si, que corresponde a autorização da realização de serviços
sem amparo contratual, a documentação encaminhada para comprovar a realização de tais eventos não
foi suficiente para cobrir os valores superfaturados nas notas fiscais correspondentes ao contrato de
fornecimento de refeições do RU.
73. Tampouco merece prosperar a alegação de que não poderia ser responsabilizada pelo débito
tendo em vista que o certificado de auditoria da CGU opinou pela aprovação de suas contas.
73.1 As conclusões emitidas na fase interna da tomada de conta especial, sejam pela comissão
instituída pela UFC, sejam pela CGU, não vinculam qualquer decisão a ser proferida no âmbito do
TCU que pode, justificadamente, concordar ou discordar do encaminhamento proposto, seja quanto a
identificação de responsáveis, seja quanto à quantificação do dano.
74. Por fim, também deve ser rejeitada a alegação de que não há nos autos evidências de
condutas dolosa ou culposa ou de locupletamento por parte do defendente.
74.1 É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a condenação em débito
independe da ocorrência de conduta dolosa ou de locupletamento, bastando para tanto a constatação de
conduta culposa (stricto sensu) dos responsáveis pela irregularidade que ocasionou o dano ao erário
(p.ex Acórdão 5297/2013-1ªC, de Relatoria do Min. José Múcio Monteiro, Boletim de Jurisprudência
n. 3). Além disso, as alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINB) pela Lei 13.655/2018, em especial a inclusão do art. 28, não provocaram modificação nos
requisitos necessários para a responsabilidade financeira por débito (Acórdão 2391/2018-Plenário, de
Relatoria do Min. Benjamin Zymler, Boletim de Jurisprudência n. 241).
74.2 Além disso, a gravidade dos fatos narrados e as condutas praticadas pela defendente, ao
contrário do exposto em suas alegações, evidenciam no mínimo erro grosseiro e conduta culposa que
contribuiu de maneira significativa para o dano apurado.
VII.5 Análise das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valderi Dias Ferreira Filho,
Pregoeiro à época dos fatos (peça 57)
75. Como já informado, as alegações de defesa que dizem respeito às irregularidades apontadas
na condução do Pregão Eletrônico 54/2011 e da Dispensa de Licitação 83/2011 sem correlação com o
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dano ao Erário apurado, merecem ser acolhidas conforme conclusões expostas na instrução acostada às
peças 68-70. Assim, tendo em vista que as condutas do defendente se atrelam apenas a estas
irregularidades, será proposto o acolhimento das alegações apresentadas pelo Sr. Valderi Dias Ferreira
Filho e o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalvas.
VII.6 Análise das alegações de defesa apresentadas pela empresa Multemprex (peça 63)
76. Como já informado, as alegações de defesa que dizem respeito às irregularidades apontadas
na condução do Pregão Eletrônico 54/2011 e da Dispensa de Licitação 83/2011 sem correlação com o
dano ao Erário apurado, merecem ser acolhidas conforme conclusões expostas na instrução acostada às
peças 68-70. Assim, deixa-se de tecer novos comentários acerca dessas alegações.
77. A alegação de que os valores pagos pela UFC decorreram de serviços efetivamente prestados
merece prosperar apenas parcialmente conforme análise realizada na defesa do Sr. Luís Carlos Uchoa
Saunders (parágrafo 50 desta instrução) e que deixamos de reproduzir aqui por economia processual.
78. Tampouco merece prosperar a alegação de que a empresa tinha perspectiva de recebimento já
que tanto o Pró-Reitor de Administração quanto a Diretora de Administração garantiram previamente
que seriam pagos todos os serviços de eventos prestados.
78.1 As disposições da Lei 8.666/1993 não são direcionadas apenas para a Administração
Pública, mas, principalmente, para todos aqueles que com ela querem contratar. A realização de
certame licitatório para contratar empresa para a realização de obras e serviços visa a escolha, no
mercado, da proposta mais vantajosa para a Administração, depois de um regular processo de escolha
em que prevaleça os princípios da publicidade e da ampla concorrência.
78.2 No caso em tela, a empresa PR3 foi autorizada a realizar eventos sem qualquer processo
formal de contratação, sem qualquer pesquisa prévia de preços que comprovasse que os preços
praticados eram compatíveis com os praticados no mercado, sem qualquer fiscalização instituída pela
UFC para comprovar se os eventos foram realizados nas quantidades e qualidade apontadas nos
orçamentos, que muitas vezes, como já descrito nessa instrução traziam termos genéricos como
‘coffee-break’, etc.
78.3 Além disso, vários dos supostos eventos realizados sequer estavam previstos no calendário
acadêmico, de modo que, sequer é possível verificar a finalidade e a motivação de sua realização ou o
benefício auferido pela Universidade com a realização de tais eventos;
78.4 Os valores acrescidos nas notas fiscais do contrato do RU sequer possuem relação direta
com a realização de um ou de eventos específicos. Os valores acrescidos, conforme informado pela
própria empresa, era determinado de maneira aleatória pela Diretora do Departamento de
Administração a fim de abater da dívida geral que a UFC teria com a PR3, rompendo, assim, qualquer
nexo de causalidade financeiro entre os valores pagos e os supostos serviços realizados;
78.5 Ademais, é bom relembrar que o dano apurado nos presentes autos não trata unicamente da
realização de serviços sem cobertura contratual, e mesmo nos casos da realização de serviços sem
cobertura contratual o reconhecimento de dívida carece de algumas premissas e, nesse ponto, mostrase oportuno mais uma vez observar o entendimento apresentado no âmbito do Acórdão 2414/2011-1ª
Câmara, de relatoria do Min. Marcos Bemquerer no sentido de que:
Nos casos de reconhecimento de dívida por serviços realizados sem cobertura contratual válida deve ser
verificado se o valor pago está em conformidade com os praticados no mercado, se foi apresentado documento
fiscal da contratada interessada, assim como providenciado o atesto à despesa por servidor que tenha condições
de reconhecer que os serviços foram efetivamente prestados.

78.6 De tudo que foi amplamente falado e evidenciado nesses autos, verificasse facilmente a
inexistência de tais requisitos para o reconhecimento de dívida pelos supostos eventos realizados sem
cobertura contratual; e que o fato da comissão de TCE da UFC ter aceitado parte dos valores pagos a
título de refeições servidas em eventos, bem como de termos acolhido parcialmente as alegações
apresentadas para excluir do dano apurado pela UFC, a parcela de R$ 167.852,48, por serviços
diversos que não o fornecimento de refeições (sonorização, filmagem, recepcionistas, técnicos de
informática, etc.), prestados pela PR3 durante os eventos listados na Tabela 5 desta instrução,
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mostram-se como mera concessões ante o princípio da razoabilidade já que, até mesmo nesses casos,
não é possível aferir o perfeito nexo de causalidade financeiro entre os serviços prestados e aquilo que
foi lançado nas notas fiscais e pago.
78.7 Pelos mesmos motivos também devem ser rejeitadas as alegações que apresentam cálculos
de supostos créditos da UFC para com a empresa.
79. Merece prosperar, no entanto, conforme já havia sido analisado no âmbito da instrução de
peça 68, a alegação da Multemprex de que a Comissão de TCE não levou em consideração os preços
unitários diferenciados para os campi do interior, incorrendo assim em cálculo indevido dos valores
efetivamente contratados.
79.1 O contrato firmado com a empresa Multemprex Ltda. em 17/8/2011, no valor de
R$ 2.975.786,00 (peça 1, p. 252-260), decorrente da Dispensa de Licitação 83/2011, dispôs em sua
Cláusula Primeira – Objeto:
1.1 - O Contrato tem por objeto contratação de serviço de fornecimento de refeições prontas para atender
às necessidades da Universidade Federal do Ceará nos Campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá e Cariri, de acordo
com os elementos contidos na proposta da contratada, que fica fazendo parte deste contrato independentemente
de transcrição.

79.2 Com efeito, a proposta da referida empresa (peça 1, p. 212-214), selecionada como a mais
vantajosa no âmbito do processo de Dispensa de Licitação 83/2011 (peça 1, p. 208-210), estipulou
preços unitários diferenciados em relação à refeição do tipo ‘almoço’ para os Campi de Cariri,
Quixadá e Sobral, conforme a seguir:
Tabela 17
Campus
Fortaleza
Cariri
Quixadá
Sobral

Preço unitário (R$)
4,20
4,82
4,92
4,72

79.3 Depreende-se, pois, que o cálculo efetuado no âmbito da quantificação valorativa levada a
efeito pela Comissão de TCE não levou em consideração tal diferenciação, tendo sido adotado de
forma genérica na Tabela 3 o valor unitário de R$ 4,20 para almoço para todos os campi, valor esse
que diz respeito especificamente ao Campus de Fortaleza.
79.4 Impende, pois, serem feitos os pertinentes ajustes na totalização para efeitos do cálculo
concernente ao débito, mediante reformulação da Tabela 3 (o que será feito adiante), sendo pertinente
a ressalva apresentada pela defendente. Por conseguinte, devem ser acolhidas as alegações de defesa
em relação a esse aspecto.
80. Não merece prosperar a alegação apresentada acerca do controle falho das catracas da UFC
uma vez que a comissão de TCE não utilizou esse controle para fins de apuração do dano, mas o
quantitativo que era efetivamente demandado pela Coordenação do RU, independentemente do
consumo por parte dos usuários.
81. Por fim, tampouco merece prosperar a alegação de que as refeições servidas pela empresa no
período de 1 a 17/8/2011, antes da formalização do contrato não teriam sido consideradas, uma vez
que resta claro ao analisar o cálculo feito pela Comissão de TCE da UFC que estes dias foram sim
considerados e abatidos do débito apurado (Vide tabela 3).
VII.7 Novo cálculo para o dano apurado, após análise das alegações de defesa apresentadas
pelos responsáveis
82. Não houve modificação quanto à parcela do débito, no valor de R$ 38.546,10, decorrente de
erro de cálculo na quantificação do valor devido na Nota Fiscal 25/2011.
83. No entanto, se faz necessário rever o cálculo feito pela Comissão de TCE e apresentado na
Tabela 3 desta instrução, no qual demonstra a quantidade de refeições que foram efetivamente
solicitadas pelo RU, com base em previsão contratual, a fim de readequar o seu cálculo ao acolhimento
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da alegação de que não foi levado em consideração os preços unitários diferenciados para os campi do
interior, incorrendo assim em cálculo indevido dos valores efetivamente contratados.
84. Assim, tem-se que a referida Tabela 3 deverá ser redimensionada, nos termos a seguir,
devendo ser adotado o novo valor totalizado de R$ 2.263.814,40 concernente às refeições efetivamente
solicitadas, considerando previsão contratual, para efeitos do cálculo do débito a que se refere (valores
dos custos ajustados destacados em negrito):
Tabela 18 - Demonstrativo das refeições efetivamente solicitadas, considerando previsão
contratual (Recalculada, considerando os preços diferenciados para os campi do interior)
Agosto de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
21 dias de fornecimento

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

FORTALEZA
21 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
9 dias de fornecimento
TOTAL
Outubro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
20 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
20 dias de fornecimento
TOTAL
Novembro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
19 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
20 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
5 dias de fornecimento
TOTAL
SOBRAL
10 dias de fornecimento
TOTAL

Almoço 4,82

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,82

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.400,00
374.850,00
15.540,00
398.790,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.200
89.250
4.200
97.650

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.400,00
374.850,00
15.540,00
398.790,00

400

3.600

17.352,00

400

3.600

17.352,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.000
85.000
4.000
93.000

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.000,00
357.000,00
14.800,00
379.800,00

400

8.000

38.560,00

400

8.000

38.560,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
3.800
80.750
3.800
88.350

Valor Total Mês
(E = D x B)
7.600,00
339.150,00
14.060,00
360.810,00

400

8.000

38.560,00

400

8.000

38.560,00

70

350

1.722,00

70

350
2.000

1.722,00

2.000

9.440,00

200
4.250
200
4.650

Quantidade Mensal
(D = C x A)
2.400
51.000
2.400
55.800

Valor Total Mês
(E = D x B)
4.800,00
214.200,00
8.880,00
227.880,00

400

5.200

25.064,00

400

5.200

25.064,00

70

840

4.132,80

70

840

4.132,80

200

2.200

10.384,00

200

2.200

10.384,00

200
4.250
200
4.650

TOTAL
Setembro de 2011
Campi (A)

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.200
89.250
4.200
97.650

Quantidade diária (C)

da

Almoço 4,82

Almoço 4,92

Quantidade diária (C)

Quantidade diária (C)

Quantidade diária (C)

200

Almoço 4,72

200

9.440,00

Dezembro de 2011
Campi (A)
FORTALEZA
12 dias de fornecimento
TOTAL
CARIRI
13 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
12 dias de fornecimento
TOTAL
SOBRAL
11 dias de fornecimento
TOTAL

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70
Almoço 4,82

Almoço 4,92

Almoço 4,72

da

Quantidade diária (C)
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Janeiro de 2012
Campi (A)
FORTALEZA
22 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
7 dias de fornecimento
TOTAL

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,92

200
2.125
200
2.525

Quantidade Mensal
(D = C x A)
4.400
46.750
4.400
55.550

Valor Total Mês
(E = D x B)
8.800,00
196.350,00
16.280,00
221.430,00

70

490

2.410,80

70

490

2.410,80

200
2.125
200
2.525

Quantidade Mensal
(D = C x A)
2.400
25.500
2.400
30.300

Valor Total Mês
(E = D x B)
4.800,00
107.100,00
8.880,00
120.780,00

70

840

4.132,80

70

840

4.132,80

200

800

3.776,00

200

800

3.776,00

30.780

550.620

2.263.814,40

Quantidade diária (C)

Fevereiro de 2012
Campi (A)
FORTALEZA
12 dias de fornecimento
TOTAL
QUIXADÁ
12 dias de fornecimento
TOTAL
SOBRAL
4 dias de fornecimento
TOTAL

Valor
contratado
refeição/unidade (B)
Café 2,00
Almoço 4,20
Jantar 3,70

da

Almoço 4,92

Almoço 4,72

Total Geral de refeições solicitadas conforme
contrato

Quantidade diária (C)

85. Também deve ser excluído do cálculo do débito, o montante de R$ 167.852,48 alusivo a
gastos que não envolvem o fornecimento de refeições, mas que foram realizados em eventos
comprovados e aceitos pela comissão de TCE da UFC.
86. Assim, o novo débito a ser imputado aos responsáveis pode ser resumido na tabela abaixo:
Tabela 19
Memória de Cálculo
Prejuízo ao Erário
Prejuízo ao Erário
Prejuízo ao Erário

=
=
=

VFP – (VRR + VRE)
3.719.732,50 – (2.263.814,40 + 157.506,30 + 167.852,48)
1.130.559,32

87. O aludido dano total calculado de R$ 1.130.559,32 seria decorrente dos seguintes fatos
geradores:
Tabela 20
Fato gerador
Pagamento da Nota Fiscal 25/2011 em valor superior aos quantitativos de refeições
informadas
Valores pagos por refeições em eventos em valores superiores ao previsto em contrato
Superfaturamento no quantitativo de refeições superior ao efetivamente solicitado pelo
Restaurante Universitário, cujas despesas não foram comprovadas mesmo que sem
cobertura contratual
Total

Valor (R$)
38.546,10
357.344,00
734.669,22

1.130.559,32

88. O aludido dano deverá ser atualizado, por ser a proposta menos prejudicial aos responsáveis,
a partir da data dos últimos pagamentos realizados à empresa, até atingir o valor devido, devendo ainda
ser considerados, a partir de suas respectivas datas, como crédito, os valores que foram retidos pela
UFC em alguns pagamentos devidos à contratada.
89. Dessa forma, segue o cálculo final do valor devido pelos responsáveis, com suas respectivas
datas de atualização:
Tabela 21
Data

D/C Valor (R$)
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Data

D/C Valor (R$)

13/10/2011

D

25.017,12

13/10/2011

D

34.272,00

18/11/2011

D

91.378,70

22/11/2011

D

26.049,30

9/12/2011

D

13.306,20

18/1/2012

D

324.947,50

18/1/2012

D

8.610,00

1/2/2012

D

78.544,00

1/3/2012

D

45.696,00

1/3/2012

D

2.923,20

1/3/2012

D

6.174,00

5/3/2012

D

338.300,30

7/12/2012

D

135.341,00

12/5/2012

C

56.574,59

12/5/2012

C

59.894,54

12/5/2012

C

17.751,55

12/5/2012

C

171.500,98

12/6/2012

C

130.823,40

12/7/2012

C

72.258,10

12/8/2012

C

54.168,73

25/8/2012

C

19.411,84

12/9/2012

C

42.000,00

12/9/2012

C

21.222,60

90. Tendo em vista a gravidade dos fatos narrados, não há como reconhecer a boa-fé dos
responsáveis, razão pela qual propor-se-á, desde logo, o julgamento das contas dos responsáveis.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
91. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
I - Acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas:
I.1 - pela empresa Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e
Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33), restritamente no tocante à não consideração, no
cálculo do valor do débito levado a efeito pela Comissão de Tomada de Contas Especial, da
diferenciação prevista nos custos unitários alusivos a refeições servidas nos restaurantes universitários
da Universidade Federal do Ceará (UFC) nos Campi de Sobral, Cariri e Quixadá, uma vez que foi
indevidamente adotado no referido cálculo, de forma indistinta, o custo unitário contratado para o
Campus de Fortaleza;
I.2 - pelos responsáveis Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Coordenadora do
Restaurante Universitário da UFC, Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Diretora do
Departamento de Administração da UFC, Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59), PróReitor de Administração e Ordenador de Despesas da UFC, e Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF
102.706.123-00), Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da UFC, restritamente quanto à parcela do débito
no valor de R$ 167.852,48, alusivo a gastos que não envolvem o fornecimento de refeições, mas que
foram realizados em eventos comprovados e aceitos pela comissão de TCE da UFC;
I.3 – pelos servidores Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Coordenadora do
Restaurante Universitário da UFC, Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Diretora do
Departamento de Administração da UFC, Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87),
Pregoeiro da UFC, Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59), Pró-Reitor de Administração e
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Ordenador de Despesas da UFC, e Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00), Pró-Reitora
de Assuntos Estudantis da UFC, restritamente quanto às ocorrências apontadas no processo de
Dispensa de Licitação 83/2011 e no desenvolvimento do revogado Pregão 54/2011 não diretamente
vinculadas à materialização do dano apurado;
II - Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Multemprex Comércio e Serviços
de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33) e pelos
servidores da UFC Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Joana D’Arc Cabral Figueiredo
(CPF 204.911.743-49), Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59) e Maria Clarisse Ferreira
Gomes (CPF 102.706.123-00) em relação aos demais itens das respectivas citações;
III - com fundamento no art. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares
com ressalva as contas do Sr. Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87);
IV - com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 19, caput, da Lei 8.443/92, julgar
irregulares as contas da Srª Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91), Srª Joana D’Arc Cabral
Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Sr. Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59) e Srª Maria
Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00) e da empresa Multemprex Comércio e Serviços de
Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33),
condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos encargos legais a partir das datas indicadas até a data do efetivo
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que
comprovem perante este Tribunal o recolhimento do débito ao cofres da Universidade Federal do
Ceará (UFC), nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da mencionada Lei, c/c o art. 214, inciso III,
alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU:
Data

D/C Valor (R$)

13/10/2011

D

25.017,12

13/10/2011

D

34.272,00

18/11/2011

D

91.378,70

22/11/2011

D

26.049,30

9/12/2011

D

13.306,20

18/1/2012

D

324.947,50

18/1/2012

D

8.610,00

1/2/2012

D

78.544,00

1/3/2012

D

45.696,00

1/3/2012

D

2.923,20

1/3/2012

D

6.174,00

5/3/2012

D

338.300,30

7/12/2012

D

135.341,00

12/5/2012

C

56.574,59

12/5/2012

C

59.894,54

12/5/2012

C

17.751,55

12/5/2012

C

171.500,98

12/6/2012

C

130.823,40

12/7/2012

C

72.258,10

12/8/2012

C

54.168,73

25/8/2012

C

19.411,84

12/9/2012

C

42.000,00

12/9/2012

C

21.222,60
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V – aplicar aos responsáveis nominados no parágrafo anterior, individualmente, a multa prevista
no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU), o
recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a
data do Acórdão que vier a ser proferido até a data do efetivo recolhimento, se pago após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
VI - autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os itens IV e V
precedentes, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992;
VII - autorizar, caso requerido pelos responsáveis, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992,
c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até trinta e seis
parcelas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada
valor mensal, atualizado monetariamente, os acréscimos legais; esclarecendo ainda aos responsáveis
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§
2º do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal), sem prejuízo das demais medidas legais.
VIII - encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada, bem como do relatório e da
proposta de deliberação que a fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos
termos previstos no art. 16, § 3º, da Lei 8.443, de 1992 c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do
TCU.”
É o relatório.

VOTO
Em exame, tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em
razão de possível fraude e superfaturamento na execução contratual referente à Dispensa de Licitação
83/2011, promovida para o fornecimento de refeições aos alunos dos Campi de Fortaleza (Pici,
Benfica e Labomar), Quixadá, Cariri e Sobral.
2. As irregularidades foram constatadas pela Controladoria-Geral da União no Estado do Ceará CGU/CE, por ocasião da realização de auditoria de gestão nas contas da UFC, exercício 2011. Após a
instauração de sindicância administrativa pela Universidade, a comissão de tomada de contas especial
concluiu pela responsabilidade, quanto ao débito, apenas da empresa contratada, Multemprex
Comércio e Serviços Audiovisuais e Informática Ltda., restringindo a responsabilização dos servidores
envolvidos às sanções administrativas no processo administrativo disciplinar.
3. O prejuízo apurado totalizou R$ 1.318.202,20, em decorrência de:
a) emissão/pagamento de nota fiscal em valor superior aos quantitativos de refeições informadas
(R$ 38.546,10);
b) valor pago por refeições, em eventos, em valores superiores ao previsto em contrato (R$
357.344,00);
c) pagamentos à empresa sem o devido amparo contratual (R$ 167.852,48);
d) pagamento de quantitativo de refeições superior ao efetivamente solicitado pelo Restaurante
Universitário (R$ 754.459,62).
4. Todavia, considerando o montante retido pela UFC (R$ 645.606,33), por recomendação da
CGU, o débito a ser imposto à contratada seria de R$ 672.595,87 (R$ 1.318.202,20 - R$ 645.606,33).
5. No âmbito desta Corte, tendo em vista que as apurações internas realizadas pela Universidade
evidenciaram a coparticipação de servidores nos atos que acarretaram a ocorrência do dano, o que
enseja a responsabilização solidária, a unidade técnica promoveu a citação dos Srs. Luís Carlos Uchoa
Saunders (Pró-Reitor de Administração), Maria Clarisse Ferreira Gomes (Pró-Reitora de Assuntos
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Estudantis), Joana D’Arc Cabral Figueiredo (Diretora do Departamento de Administração), Tânia
Maria Lacerda Maia (Coordenadora do Restaurante Universitário) e Valderi Dias Ferreira Filho
(Pregoeiro), bem como da Multemprex, pelo débito de R$ 652.805,47.
6. Encaminhados os autos ao meu Gabinete, com proposta de mérito (peça 68), entendi
necessário ajustar o valor do dano:
“5. Observo que, tanto os valores levados a débito, quanto os lançados a crédito dos responsáveis
foram indevidamente somados entre si para efeito de apuração do valor do débito final, muito embora
se refiram a fatos ocorridos em períodos distintos, com meses de diferença em certos casos.
6. Com efeito, a citação procedida pela Secex, conquanto trate de fatos do período de fevereiro e
agosto de 2011, com diversos itens de débito, além de compensações a crédito dos responsáveis, foi
procedida considerando-se uma única e fictícia ‘ocorrência’, datada de 5/11/2012, com o
indevidamente denominado ‘valor original’ de R$ 672.595,87. No ato de citação foram inscritas duas
observações, a seguir transcritas:
‘a) Valor correspondente à diferença ente o total dos pagamentos considerados indevidos e o
total de retenções de pagamentos implementadas pela UFC;
b) Data de ocorrência considerada como a data do último pagamento efetuado, em que houve
retenção parcial de valores’.”
7. Assim, determinei a restituição dos autos à Sec/CE para que fosse procedido, na forma
prescrita na Instrução Normativa TCU 71/2012, novo cálculo dos débitos, considerando-se cada fato
em sua respectiva data de ocorrência, bem como a renovação da citação dos responsáveis, pelos novos
valores obtidos, a fim de se evitarem prejuízos à ampla defesa.
8. Efetivadas tais medidas, a unidade técnica opina por acolher parcialmente as alegações de
defesa apresentadas, de modo a afastar o débito relativo ao pagamento sem o devido amparo contratual
(R$ 167.852,48), vez que alusivo a gastos que não envolvem o fornecimento de refeições, mas que
foram realizados em eventos comprovados; e ajustar o valor referente ao pagamento de quantitativo
de refeições superior ao efetivamente solicitado, para o montante de R$ 734.669,22, em razão da
diferenciação prevista nos custos unitários das refeições servidas nos restaurantes universitários dos
campi do interior.
9. Além disso, registrou que não realizou nova citação do Sr. Valderi Dias Ferreira Filho,
pregoeiro, tendo em vista as evidências de que a conduta do responsável não possuía nexo causal com
o dano apurado.
10. Assim, a proposta da Sec-CE, com o aval do Ministério Público, é de:
a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Valderi Dias Ferreira Filho;
b) julgar irregulares as contas dos Srs. Luís Carlos Uchoa Saunders, Tânia Maria Lacerda Maia,
Joana D’Arc Cabral Figueiredo e Maria Clarisse Ferreira Gomes, bem como da empresa Multemprex,
condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias discriminadas e aplicando-lhes,
individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
11. Manifesto-me, em essência, de acordo com o encaminhamento sugerido, de modo que adoto
ambas as análises promovidas como razões de decidir, sem prejuízo das considerações e acréscimos
adiante expostos.
12. De fato, as alegações de defesa não foram suficientes para elidir a emissão/pagamento de
nota fiscal em valor superior aos quantitativos de refeições informadas; o pagamento por refeições em
valor superior ao permitido em contrato; e o pagamento de quantitativo de refeições superior ao
efetivamente solicitado.
13. O minucioso exame realizado pela unidade técnica, reproduzido no relatório precedente,
evidencia os fundamentos que levam à conclusão quanto à efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres da
Universidade.
14. A primeira parcela do débito (R$ 38.546,10) decorreu de erro na multiplicação das refeições
requeridas pelos valores unitários no âmbito da NF 25/2011, configurando superfaturamento
decorrente de cálculo indevido.
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15. A segunda parcela do débito (R$ 357.344,00) refere-se a superfaturamento no montante das
refeições servidas em eventos acadêmicos realizados sem cobertura contratual e em valores superiores
aos previstos no ajuste celebrado para fornecimento de refeições aos alunos dos Campi.
16. Já a quarta parcela do débito (no valor de R$ 734.669,22, após ajustes promovidos dos
cálculos) trata de pagamentos por serviços que não foram comprovados, relativos a quantitativos de
refeições superiores aos solicitados pelo RU e acrescidos nas notas fiscais para fazer juz às supostas
dívidas com eventos que a UFC detinha com a empresa PR3.
17. No que se refere à relação entre as empresas Multemprex e PR3, trecho das alegações
apresentadas pela ex-Coordenadora do Restaurante Universitário contem a explicação:
“u) transcreve ainda parte do depoimento da Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo feito no âmbito
do processo penal 0001572-03.2016.4.05.8100, no qual a Diretora de Administração afirma que os
valores a mais contidos nas notas fiscais eram destinados à PR3 que era a empresa que organizava os
eventos e tinha o mesmo dono da empresa Multemprex; como a Universidade estava sem contrato para
pagamento de serviços de eventos, o Pró-Reitor de Administração teria informado para a Sra. Joana
D’Arc que as despesas com eventos fossem pagas com o contrato do restaurante; assim, quando a
demanda por determinado evento ocorria, a Sra. Joana D’Arc solicitava para a PR3 realizar os eventos,
e, ao final do mês, uma pessoa da PR3, Sra. Rejane, vinha com os valores gastos e esses valores eram
acrescidos no contrato do Restaurante; os eventos previstos no calendário universitário eram
autorizados pela Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e os eventos não previstos no calendário eram
autorizados pelo Pró-Reitor de Administração e pela Diretora de Administração para inclusão no
contrato do Restaurante;”
18. A Sec-CE registrou as razões para não se acatar referidos pagamentos:
“50.12 O valor de tal parcela, na verdade, pelo que se depreende da análise conjunta das Tabelas
6 e 7 utilizadas pela Comissão de TCE e do seu relatório, corresponde ao valor superfaturado nas notas
fiscais além daqueles já apontados decorrentes dos eventos acadêmicos listados nas Tabelas 4 e 5, ou
seja, tal superfaturamento decorre, ou do pagamento por eventos fora do calendário acadêmico e para
os quais não foi reconhecido o benefício para a instituição UFC, ou pela insuficiência de comprovantes
de sua realização, ou do fato de que não existem eventos suficientes para suportar o valor
superfaturado nas notas fiscais.”
19. Por outro lado, acompanho o entendimento pelo afastamento da terceira parcela do dano
inicialmente apontado (R$ 167.852,48), referente ao pagamento de gastos que não envolvam o
fornecimento de refeições, mas sonorização, filmagem, recepcionistas, técnicos de informática.
Comprovada a prestação dos serviços nos eventos, ainda que sem o devido amparo contratual, não há
razão suficiente para a caracterização de débito e, portanto, não cabe a restituição dos valores, apesar
da ilegalidade.
20. Ainda quanto ao dano, ressalto que a condenação dos responsáveis deve ocorrer pela
integralidade do valor do prejuízo apurado (R$ 1.130.559,32), composto das parcelas referentes aos
pagamentos efetivados a maior, atualizadas a partir das datas das respectivas ordens bancárias,
considerando também, como créditos, os valores relativos às retenções promovidas pela UFC nos
pagamentos à Multemprex, em atenção à recomendação da CGU, nas datas correspondentes (R$
645.606,33), conforme constou do “Anexo I – Detalhamento do(s) débito(s)” que acompanhou as
citações.
21. Por oportuno, registro que se trata de situação distinta de outros casos apreciados por esta
Corte, consoante Acórdãos 2.240/2018 e 173/2019 – Plenário, em que há retenção cautelar
determinada pelo TCU sob apreciação do Poder Judiciário. Nos presentes autos, as retenções foram
realizadas no exercício de 2012, ainda no âmbito da UFC, previamente à instauração da tomada de
contas especial, e confirmadas em 2017, em resposta à diligência promovida. Assim, os recursos
permaneceram em posse da universidade, o que justifica considerar as parcelas retidas como crédito no
montante do débito imputado.
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22. Em complemento à proposta da unidade instrutora, apenas por cautela, pondero por dar
ciência à universidade que devem ser mantidas definitivas as retenções promovidas.
23. A responsabilidade dos gestores citados e da contratada pelos prejuízos causados à
Universidade restou demonstrada nos autos e na instrução da unidade técnica, que citou e analisou,
com detalhes, as alegações de defesa oferecidas, em duas oportunidades, pelos responsáveis.
24. Considerando suficiente o exame promovido, passo a sintetizar as condutas atribuídas e a
participação dos envolvidos no dano, as quais foram explicitadas nos ofícios citatórios, bem como as
principais razões para a responsabilização, com acréscimos pontuais acerca da apenação.
25. O Sr. Luís Carlos Uchoa Saunders, Pró-Reitor de Administração, ordenou ou autorizou os
pagamentos irregulares. Assim, não procede a tentativa de se eximir do dano, sob o argumento de que
a responsabilidade pelo restaurante universitário e pelo ateste da execução dos serviços de
fornecimento de refeições prontas é da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis. Cabia a ambos zelar pela
regular aplicação dos recursos.
26. Considerando que a autorização para a realização de eventos não previstos no calendário,
sem nenhum amparo contratual, e a ordem para que os pagamentos fossem realizados no âmbito do
contrato do RU, partiu do próprio Pró-Reitor de Administração, como afirmam a Diretora do
Departamento de Administração, a Coordenadora do Restaurante Universitário e confirmam os
relatórios produzidos pela UFC no âmbito da sindicância, do PAD e da TCE, não há como acolher as
alegações de que não lhe era exigível conduta diversa; de que não era razoável que, na condição de
ordenador de despesas, exigisse documentação comprobatória da execução de cada serviço; bem como
de que não há evidência de conduta dolosa, culposa ou locupletamento por parte do responsável.
27. Por meio de ofício dirigido à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e à Coordenadora do RU
(peça 10, p. 176), o responsável expressamente autorizou a continuação do fornecimento de refeições
aos participantes de eventos. Ademais, depoimento da Sra. Maria Clarisse Ferreira Gomes, transcrito
no Relatório de TCE (peça 13, p. 288), demonstra a atuação direta do Pró-Reitor de Administração:
"Em março de 2012 foi que conversou com o Pró-Reitor de Administração sobre a negativa dos atestos
pelos diretores dos Campi do interior, ocasião em que lhe foi informado pelo Pró-Reitor que fossem
remetidas as notas à PR-ADM para os futuros atestos".
28. Resta, portanto, evidenciado que a atuação do responsável contribuiu diretamente para o
dano apurado, correspondente a superfaturamento decorrente de erro de cálculo em nota fiscal,
superfaturamento no valor das refeições cobradas nos eventos realizados e superfaturamento
decorrente da não comprovação da realização de eventos em quantidade e qualidade suficiente para
fazer juz aos valores acrescidos às notas fiscais.
29. A unidade técnica ressaltou que “não há justificativas para a gravidade dos fatos cometidos,
uma vez que constitui, no mínimo, erro grosseiro, autorizar a realização de eventos sem amparo
contratual, muitas vezes sem qualquer previsão no calendário acadêmico, sem pesquisa prévia de
preços que comprovassem que os preços autorizados seriam compatíveis com os de mercado, sem
qualquer agente da Administração designado para fiscalizar se o evento foi de fato realizado ou se foi
realizado nas quantidades e qualidade orçados e, por fim, ainda autorizar o pagamento à empresa que
realizou os eventos no âmbito do contrato de fornecimento de refeições ao RU, celebrado com outra
empresa, alterando e deturpando os quantitativos de refeições efetivamente servidos e lançados em
nota”.
30. Diante dessas graves irregularidades e da responsabilidade do Pró-Reitor de Administração
na qualidade de representante da UFC, signatário do contrato e ordenador de despesas, cabe, além da
condenação à restituição do débito e da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992
propostas pela Sec-CE, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no
âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da mesma lei.
31. A Sra. Maria Clarisse Ferreira Gomes, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, foi citada
considerando, entre outras irregularidades, que não realizou da adequada supervisão da atuação de seus
subordinados, notadamente em relação às atividades da Coordenadora do Restaurante Universitário;
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bem como que as faturas emitidas pela empresa Multemprex Ltda. foram atestadas apesar de
apresentarem discrepâncias em relação aos quantitativos efetivamente servidos.
32. Não procedem as alegações de que a responsável não teve participação nas irregularidades,
nem exerceu qualquer conduta voltada ao pagamento irregular da empresa e de que não poderia ser
responsabilizada por “culpa in vigilando”, uma vez que não era ordenadora de despesas e não estaria
na cadeia de responsabilidade inerente a eventual dano ao Erário.
33. Competia à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis exercer supervisão hierárquica sobre a
Coordenadora do Restaurante Universitário, responsável pelos atestes das notas fiscais inerentes ao
contrato de fornecimento de refeições. Acompanho o entendimento da unidade técnica de que “a
responsável pode e deve ser responsabilizada por culpa in vigilando pelos atestes indevidos nas notas
fiscais superfaturadas, em especial, porque restou mais do que evidenciado nos processos de
sindicância, PAD e TCE conduzidos pela UFC que a Sra. Tania Maria Lacerda Maia, Coordenadora do
RU, levou ao conhecimento da defendente os acréscimos que eram feitos nas notas fiscais para
respaldar os supostos eventos realizados pela empresa PR3.
34. À Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo, Diretora do Departamento de Administração, foi
imputada a responsabilidade por solicitar o fornecimento de refeições diretamente à Multemprex Ltda.
sem a devida formalização dos controles de solicitação/entrega das refeições à UFC, como também por
determinar aposição de quantidades de refeições superiores às efetivamente solicitadas.
35. Não merece prosperar a tentativa de atribuir somente à coordenadora do restaurante a
responsabilidade pelas irregularidades. A análise da Sec-CE bem registrou a participação da diretora:
“72.3 Restou evidente a partir de diversos documentos juntados aos autos, entre eles
depoimentos colhidos da ex-Coordenadora do RU, da ex-Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, da
empresa Multemprex e até da própria defendente no âmbito dos processos de sindicância, PAD e TCE
instaurados na UFC, que a Sra. Joana d’Arc não só sabia dos superfaturamentos nas notas fiscais do
contrato do RU, como seria ela própria que autorizava, sob ordem do Pró-Reitor de Administração, a
realização de eventos que não constavam do calendário acadêmico, bem como que os valores
supostamente gastos nesses eventos fossem incluídos nas notas fiscais do contrato de fornecimento de
refeições (peça 3, p. 304-312, 314-322 e 324-332).”
36. Há nos autos, inclusive, planilha de acompanhamento dos valores pagos, a maior, à empresa
assinada pela Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo (peça 12, p. 127). A própria responsável afirmara,
em interrogatório realizado no âmbito do processo administrativo disciplinar, “que o controle das
despesas por serviços extraordinários prestados pela PR-3 era controlado apenas pela interroganda; que
no dia da emissão da Nota Fiscal referente ao RU, conversava com a Rejane, da PR-3, e decidiam
quanto iam deduzir do débito incluindo o valor correspondente como sobrepreço na Nota Fiscal da
RU" (peça 3, p. 330).
37. Outros trechos do depoimento da diretora revelam sua atuação determinante na ocorrência
das irregularidades (peça 3, p.328-330): “que nesse período de junho a outubro de 2011, passou a
solicitar orçamentos da empresa PR-3 para realização dos eventos e autorizava a despesa. Que estas
prestações de serviços acima indicadas geraram um passivo junto à empresa PR-3, que necessitava ser
quitado; (...) que a partir de agosto foi-se acrescentando nas notas fiscais referentes ao RU valores a
maior para quitação dessa dívida, mas a dívida continuou aumentando, pois os eventos continuaram
ocorrendo até outubro. Que em agosto de 2011, quando teve a reunião com o professor Luis Carlos a
dívida ascendia a aproximadamente quinhentos mil reais. Que a dívida foi parcelada e incluída nas
notas fiscais do RU de agosto a fevereiro de 2012 (...). Que a interroganda comunicou à Tânia que as
notas relativas ao contrato emergencial viriam a maior para quitar as despesas com a PR-3, decorrentes
da prestação de serviços de eventos de toda a comunidade, inclusive em hotéis, informando que tal
providência era do conhecimento do Pró-Reitor, com o que concordou a Coordenadora do RU. (...)
Que a contratação da PR-3 para a prestação destes serviços extraordinários era feita sem formalização
de contrato, somente mediante autorização pela interroganda, o que se dava a vista de um orçamento, o
qual tinha por base a solicitação respectiva”.
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38. A coordenadora do restaurante reforça a efetiva participação da diretora na condução dos
pagamentos irregulares (peça 3, p. 308): “ao receber a primeira nota fiscal da MULTEMPREX para
ser atestada, verificou o sobrepreço pelo que procurou a servidora Joana D'arc, a qual informou que
estava tudo sob controle e que a diferença resultava de refeições servidas em eventos técnicocientífico-culturais autorizados pela servidora Joana D'arc, a qual tinha essa incumbência por
delegação do Professor Luis Carlos”.
39. Tendo contribuído decisivamente para a ocorrência do dano apurado e considerando a
gravidade dos fatos e as condutas praticadas com, no mínimo, erro grosseiro e culpa grave, cabe a
responsabilização pelo débito da Diretora do Departamento de Administração e a aplicação de multa
propostos, como também a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança
no âmbito da Administração Pública
40. A Sra. Tânia Maria Lacerda Maia, Coordenadora do Restaurante Universitário, atestou as
notas fiscais com valores majorados, gerando superfaturamento.
41. A irregularidade foi confirmada pela responsável, que assevera ter verificado os acréscimos
sobre o valor previsto em seus relatórios mensais; que nas notas fiscais era anexada planilha com os
quantitativos efetivamente fornecidos ao RU e, depois, a nota era enviada ao Departamento de
Administração para juntar o relatório de despesas com a realização dos eventos, o qual deveria
corresponder à diferença entre o valor apurado pelo RU e o valor total das notas fiscais.
42. Apesar de ciente do superfaturamento e sem informação acerca da efetiva realização dos
eventos nas quantidades e qualidade cobrados, a coordenadora atestou as notas fiscais, contribuindo de
maneira direta para o dano apurado.
43. Dessa forma, não são suficientes para afastar sua responsabilidade pelo débito as medidas
alegadas de que contatou a empresa para esclarecer as disparidades e de que questionou a Diretora de
Administração, o Pró-Reitor de Administração e a Pró-Reitora de Assuntos Estudantis sobre os valores
acrescidos nas notas fiscais e a falta de documentos que comprovassem a realização dos eventos.
44. De todo modo, os elementos constantes dos autos indicam que a orientação para os
pagamentos irregulares, de fato, partiu das instâncias superiores. Tal ocorrência, ainda que incapaz de
elidir a responsabilização, diante da participação direta na irregularidade, pode ser considerada em
favor da coordenadora na dosimetria da multa a ser aplicada.
45. A Multemprex afirma que não houve sobrepreço nas notas fiscais emitidas, que ocorreu foi
o pagamento por serviços efetivamente prestados, sem contrato formal, pelo grupo de empresas PR3 e
Multemprex. Argumenta que apenas seguiu as instruções da UFC para conseguir o seu crédito; que a
própria administração decidia o quanto iria pagar em determinado mês das dívidas alusivas aos
eventos, fazia a transformação em refeições e informava como a empresa deveria elaborar a nota; que
vários eventos efetivamente realizados e comprovados não foram aceitos pela comissão de TCE, o que
geraria enriquecimento ilícito por parte da Administração.
46. As alegações apresentadas não podem ser acolhidas. Ao negociar com a Administração
Pública, as empresas devem ter ciência que passam a se submeter também às disposições da Lei
8.666/1993. Nesse caso, a Multemprex não pode se beneficiar do alegado desconhecimento que a fez
supor ser legal o procedimento de que os valores dos eventos, já realizados sem cobertura contratual,
seriam pagos por meio do contrato de alimentação, uma vez que as empresas PR3 e Multemprex
pertenciam ao mesmo proprietário.
47. Parte dos supostos eventos realizados sequer estavam previstos no calendário acadêmico e
não há comprovação da efetiva realização. Conforme ressaltado pela unidade técnica: “No caso em
tela, a empresa PR3 foi autorizada a realizar eventos sem qualquer processo formal de contratação,
sem qualquer pesquisa prévia de preços que comprovasse que os preços praticados eram compatíveis
com os praticados no mercado, sem qualquer fiscalização instituída pela UFC para comprovar se os
eventos foram realizados nas quantidades e qualidade apontadas nos orçamentos, que muitas vezes,
como já descrito nessa instrução traziam termos genéricos como “coffee-break””.
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48. Estando demonstrado que a empresa se beneficiou com os pagamentos irregulares
decorrentes de erro de cálculo em nota fiscal, da cobrança de valor superior das refeições e da não
comprovação da realização de eventos em quantidade e qualidade suficiente para fazer juz aos valores
acrescidos às notas fiscais, tendo, portanto, concorrido para o dano, não há como afastar sua
responsabilização.
49. Nesse sentido, não oferecidos elementos aptos a elidir integralmente as irregularidades
imputadas aos responsáveis, cabe julgar suas contas irregulares, condenando-os solidariamente ao
pagamento do débito apurado, com aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Cabe,
ainda, a inabilitação do Pró-Reitor de Administração e da Diretora do Departamento de Administração,
responsáveis diretos pelas graves irregularidades, tendo em vista que partiram deles as ordens e
autorizações para os pagamentos indevidos.
50. A propósito, quanto à dosimetria das penas, ressalto que levo em consideração os cargos
ocupados pelos responsáveis e a gravidade das condutas atribuídas a cada um.
51. Apropriado, ainda, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, enviar cópia da
deliberação proferida nestes autos à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das
medidas que considerar cabíveis.
52. Por fim, no que se refere ao Sr. Valderi Dias Ferreira Filho, pregoeiro, citado em razão de
irregularidades apontadas na condução do Pregão Eletrônico 54/2011 e da Dispensa de Licitação
83/2011, sem correlação com o dano ao Erário apurado, a proposta é de acolher as alegações de defesa
e, em consequência, julgar suas contas regulares com ressalva.
53. De fato, considerando que o débito apurado decorre de irregularidades verificadas durante a
execução do contrato, sem a participação do pregoeiro, que atuou na fase anterior da contratação, não
se evidencia o devido nexo de causalidade.
54. Pondero, todavia, que não restou demonstrada a regularidade dos procedimentos, apenas se
entendeu “não ocorrer suficiência de elementos necessários à demonstração cabal e irrefutável da
ocorrência de fraude na condução do processo de dispensa em foco”. Assim, inexistindo motivação
para o julgamento pela regularidade das contas, mais apropriado excluir o pregoeiro da relação
processual.
Feitas as considerações pertinentes, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora
submeto à apreciação deste colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2292/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC-018.579/2014-0.
2. Grupo: I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49); Luís Carlos Uchoa
Saunders (CPF 001.149.103-59); Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00); Tânia Maria
Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91); Valderi Dias Ferreira Filho (CPF 273.189.073-87); e
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP
(CNPJ 12.985.431/0001-33).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Ceará -UFC.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade técnica: Secretaria do TCU no Estado do Ceará.
8. Representação Legal: Adriano Fernandes da Cunha (OAB-CE 29.396), Carlos Otávio de
Arruda Bezerra (OAB-CE 19.246), Francisco Ernando Uchôa Lima (OAB-CE 10.054), Rodrigo do
Nascimento Santos (OAB-CE 23.416), Tirshen Maia Martins (OAB-CE 26.333) e outros.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Universidade Federal do Ceará (UFC), em razão de possível fraude e superfaturamento na execução
contratual referente à Dispensa de Licitação 83/2011 promovida para o fornecimento de refeições aos
alunos dos Campi de Fortaleza (Pici, Benfica e Labomar), Quixadá, Cariri e Sobral,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Tânia Maria Lacerda
Maia (CPF 105.075.583-91), Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Luís Carlos
Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59), Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00) e pela
empresa Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda.
– EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33);
9.2. excluir do rol de responsáveis destas contas o Sr. Valderi Dias Ferreira Filho (CPF
273.189.073-87);
9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”,
§2º, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas dos Srs. Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF
001.149.103-59), Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00), Joana D’Arc Cabral
Figueiredo (CPF 204.911.743-49), Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91) e da empresa
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP
(CNPJ 12.985.431/0001-33) e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir
discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres da Universidade Federal do Ceará (UFC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na
legislação em vigor:

Data

D/C Valor (R$)

13/10/2011

D

25.017,12

13/10/2011

D

34.272,00

18/11/2011

D

91.378,70

22/11/2011

D

26.049,30

9/12/2011

D

13.306,20

18/1/2012

D

324.947,50

18/1/2012

D

8.610,00

1/2/2012

D

78.544,00

1/3/2012

D

45.696,00

1/3/2012

D

2.923,20

1/3/2012

D

6.174,00

5/3/2012

D

338.300,30

7/12/2012

D

135.341,00

12/5/2012

C

56.574,59

12/5/2012

C

59.894,54

12/5/2012

C

17.751,55

12/5/2012

C

171.500,98

12/6/2012

C

130.823,40
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Data

D/C Valor (R$)

12/7/2012

C

72.258,10

12/8/2012

C

54.168,73

25/8/2012

C

19.411,84

12/9/2012

C

42.000,00

12/9/2012

C

21.222,60

9.4. . aplicar individualmente aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da
Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro
Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação
em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento:
Responsável
Valor da Multa (R$)
Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59)
100.000,00
Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF 102.706.123-00)
80.000,00
Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49)
80.000,00
Tânia Maria Lacerda Maia (CPF 105.075.583-91)
50.000,00
Multemprex Comércio e Serviços de Alimentação, Eventos, 100.000,00
Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/0001-33)
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
9.6. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF
001.149.103-59) e Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49);
9.7. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.6 retro para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado
na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU:
Responsável
Luís Carlos Uchoa Saunders (CPF 001.149.103-59)
Joana D’Arc Cabral Figueiredo (CPF 204.911.743-49)

Período
6 anos
5 anos

9.8. dar ciência à Universidade Federal do Ceará -UFC que devem ser mantidas definitivas as
retenções promovidas nos pagamentos realizados, no exercício de 2012, à Multemprex Comércio e
Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda. – EPP (CNPJ 12.985.431/000133);
9.9 remeter cópia deste Acórdão, com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art.
209, § 7º, do RI/TCU, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que
entender cabíveis.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2292-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-026.618/2011-7 [Apenso: TC-029.697/2017-4]
Natureza: Embargos de declaração (Monitoramento)
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Prefeitura Municipal de
Cascavel - PR; Prefeitura Municipal de Curitiba - PR; Secretaria Nacional de Assistência Social
Responsáveis: Giovanni Correa Queiroz (036.623.061-15); Rafael Oliveira Galvão
(042.591.627-80)
Embargante: Giovanni Correa Queiroz (CPF 036.623.061-15)
Representação legal: Guilherme G. Martin (OAB/DF 42.989); Elísio de Azevedo Freitas
(OAB/DF 18.598)
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTAS OMISSÕES E EQUÍVOCOS NO
JULGAMENTO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO RELATIVO À
CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE PELO RESPONSÁVEL E, POR CONSEGUINTE, À
DECLARAÇÃO DE SUA REVELIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO AO
RESPONSÁVEL REVEL. DETERMINAÇÃO COM VISTAS À RENOVAÇÃO DA AUDIÊNCIA.
CIÊNCIA AO EMBARGANTE.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução de peça 103, produzida no âmbito da SecexTrabalho e que
contou com a anuência do titular daquela unidade (peça 104):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa Queiroz (peça 96)
contra o Acórdão 899/2018-TCU-Plenário (peça 80), prolatado com o seguinte teor:
9.1. considerar revel o responsável Sr. Giovanni Correa Queiroz, então Secretário de Políticas Públicas de
Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, ouvido em audiência em razão do não cumprimento do
Acórdão 2.027/2011 - Plenário, reiterado pelo Acórdão 279/2015 - Plenário, com fundamento no art. 12, § 3º,
da Lei 8.443/1992;
[...]
9.3. aplicar aos responsáveis [...] Giovanni Correa Queiroz, então Secretário de Políticas Públicas de
Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992, nos valores
individuais [...] R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) [...] com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das
notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento
Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data
deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendidas as notificações;

2. O embargante alega que o Acórdão 899/2018-TCU-Plenário foi omisso ‘por não demonstrar
que a notificação foi encaminhada para o endereço correto’ (peça 96, p.3). O embargante argumenta,
inicialmente, que não teve ciência dos Acórdãos 2.027/2011 e 279/2015, uma vez que ainda não
ocupava o cargo de Secretário de Políticas Públicas de Emprego à época das notificações referentes a
essas decisões.
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3. Ademais, no que se refere à audiência (enviada por meio do Ofício 0960/2016TCU/Secex/PR, de 16/8/2016 - peça 66), e à consequente não apresentação de razões de justificativa, o
embargante alega que terminou por ser considerado revel em virtude de não mais residir no endereço
ao qual foi encaminhado o ofício (peça 66). Tal fato (a mudança de endereço) foi comunicado ao TCU
em 21/6/2016 - à mesma Secex/PR - nos autos do TC-004.097/2013-0, ou seja, anteriormente ao envio
do Ofício 0960/2016-TCU/Secex/PR (peça 96, p. 23).
4. A partir da página 4 (peça 66), o embargante discute o mérito do Acórdão 899/2018-TCUPlenário, o que, de acordo com a jurisprudência selecionada do TCU, não é possível em sede de
embargos de declaração (enunciado baseado no Acórdão 2170/2011-Segunda Câmara, de relatoria do
Ministro Augusto Nardes).
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Requisitos gerais de admissibilidade:
5. Inicialmente, deve-se registrar que os embargos de declaração preenchem os requisitos gerais
de admissibilidade, quais sejam a tempestividade - os embargos foram opostos dentro do prazo
previsto no art. 34, § 1º, da Lei 8.443/1992; a legitimidade - o recorrente é parte legítima para opor
embargos de declaração, consoante o estabelecido no art. 34, § 1º, da Lei 8.443/1992; e a adequação a peça recursal foi apresentada em conformidade com o disposto no art. 32, inciso II, da Lei
8.443/1992 c/c o art. 277, inciso III, e do RI/TCU.
Requisitos específicos de admissibilidade:
6. Já em relação aos requisitos específicos, considerando que o embargante apontou omissão no
acórdão atacado, nos termos do art. 287, § 1º, do RI/TCU, e considerando, ainda, que a jurisprudência
desta Corte de Contas é no sentido de que o juízo de admissibilidade de embargos de declaração exclui
o exame, ainda que superficial, da existência de obscuridade, omissão ou contradição na deliberação
recorrida, porquanto tal verificação deve ser feita quando da análise de mérito, os requisitos
específicos de admissibilidade previstos para a espécie foram preenchidos.
EXAME TÉCNICO
7. No caso em exame, o embargante aduz, conforme o item 2 supra, que não teve ciência dos
Acórdãos 2.027/2011 e 279/2015, uma vez que ainda não ocupava o cargo de Secretário de Políticas
Públicas de Emprego à época das notificações referentes a essas decisões. O embargante foi o titular
do citado cargo de 13/04/2015 a 10/11/2015.
8. Tal argumento não prospera, uma vez que a ciência do Acórdão 2.027/2011-TCU-Plenário foi
devidamente atestada à peça 12, tendo sito a notificação dirigida ao então titular da Coordenação-Geral
de Empreendedorismo Juvenil do MTE - Rafael Oliveira Galvão.
9. Já a ciência do Acórdão 279/2015-TCU-Plenário pode ser atestada à peça 49. O Ofício
0219/2015-TCU/Secex/PR notificou a então titular da Secretária de Políticas Públicas de Emprego do
Ministério do Trabalho, Sinara Neves Ferreira.
10. Aos gestores que sucedem titulares cientificados de determinações do TCU recai o ônus de
se desincumbir das providências necessárias ao seu cumprimento, uma vez que a determinação é
dirigida ao cargo, na pessoa do seu titular, e não possui caráter pessoal.
11. Em relação ao segundo argumento aduzido pelo embargante, o Ofício 0960/2016TCU/Secex/PR, de 16/8/2016 (peça 66) realmente foi enviado a endereço diverso do que consta em
documento enviado por ele à Secex/PR em 21/6/2016 (data do protocolo), nos autos do
TC-004.097/2013-0.
12. As comunicações processuais realizadas pelo TCU não exigem entrega pessoal ao
destinatário, bastando que o Aviso de Recebimento (AR) seja entregue no endereço da parte constante
da base de dados da Receita Federal (Acórdão 5793-2017-Segunda Câmara, de relatoria do Ministro
Vital do Rêgo). Não há, nos autos, pesquisa de endereço na base da Receita Federal anterior ao envio
do Ofício 0960/2016-TCU/Secex/PR, de 16/8/2016.
13. Ademais, a presunção de validade da notificação encaminhada ao endereço contido na base
CPF (Receita Federal) é afastada se existir nos autos outro endereço específico para remessa de
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comunicações processuais informado pelo responsável (Acórdão 10127/2018-Primeira Câmara, de
relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues). Não há, nos autos, comunicação de mudança de
endereço. Contudo, a mudança de endereço foi comunicada ao TCU em 21/6/2016, em outros autos
(peça 96, p. 23) no âmbito da mesma Secex/PR - TC-004.097/2013-0 - em data anterior ao envio do
Ofício 0960/2016-TCU/Secex/PR.
14. Em que pese, portanto, a juntada do AR (peça 68) atestando o recebimento do Ofício
0960/2016-TCU/Secex/PR, por não haver pesquisa de endereço na base da Receita Federal juntada aos
autos (anterior ao envio do citado ofício) e haver comunicação do embargante à Secex/PR relacionada
à mudança de endereço em momento anterior à comunicação da audiência (na qual o embargante foi
considerado revel), entende-se que é necessário nova notificação do embargante, para que possa aduzir
suas razões de justificativa, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa.
15. Em outras palavras, e de modo a não deixar dúvidas quanto ao afirmado no parágrafo
anterior, o que é relevante na opção por notificar novamente o embargante é a ausência de
comprovação, nos autos, de pesquisa anterior de endereço na base da Receita Federal. A comunicação
do embargante sobre sua mudança de endereço em outro processo, por si só, não teria impacto algum
na presente conclusão caso houvesse pesquisa de endereço juntada aos autos.
16. Quanto ao mérito dos embargos, entende-se que deve ser negado seu provimento. A omissão
alegada não é referente à conclusão do julgado, que é a omissão atacável por embargos declaratórios
(Acórdão 2725/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro José Mucio Monteiro), e sim a problemas
na notificação do interessado.
17. A maneira correta de atender ao pleito do embargante, sem descuidar dos requisitos recursais
deste Tribunal, é, portanto, rejeitar os embargos e proceder à anulação, de ofício, dos itens 9.1, 9.3 e
9.4 do Acórdão 899/2018-TCU-Plenário, no que diz respeito ao embargante.
18. A partir da página 4 (peça 66), o embargante discute o mérito do Acórdão 899/2018-TCUPlenário, o que, de acordo com a jurisprudência selecionada do TCU, não é possível em sede de
embargos de declaração (enunciado baseado no Acórdão 2170/2011-Segunda Câmara, de relatoria do
Ministro Augusto Nardes).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
19. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa Queiroz contra o
Acórdão 899/2018-TCU-Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do
RI/TCU, para, no mérito, rejeitá-los;
b) determinar a anulação, de ofício, ante a ausência de comprovação, nos autos, de pesquisa
anterior de endereço na base da Receita Federal, dos itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 899/2018-TCUPlenário, apenas no que diz respeito ao embargante, sendo concedida nova oportunidade de aduzir suas
razões de justificativa;
c) encaminhar os autos para comunicação processual para que seja expedido ofício ao
embargante no sentido de cientificá-lo da presente deliberação e concedendo-lhe novo prazo de quinze
dias para que se manifeste sobre os apontamentos do Ofício 0960/2016-TCU/Secex/PR, de 16/8/2016,
que deve ser incluído na comunicação;
d) dar ciência da deliberação que vier a ser adotada à Secretaria de Políticas Públicas para o
Emprego, do Ministério da Economia.”
É o relatório.
VOTO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa Queiroz, ex-Secretário
de Políticas Públicas de Emprego, do então Ministério do Trabalho e Emprego, em face do Acórdão
899/2018 – Plenário.
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2. Por meio do referido decisum este Tribunal considerou revel o ora embargante, em face do
não atendimento à audiência que lhe fora dirigida com vistas a que apresentasse razões de justificativa
para o não cumprimento do Acórdão 2027/2011 – Plenário, reiterado pelo Acórdão 279/2015 –
Plenário. Por conseguinte, na mesma ocasião, esta Corte aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, § 1º,
da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00.
3. Irresignado, referido agente opôs os presentes embargos declaratórios, por meio do qual
aduziu omissão deste Tribunal quanto ao apontamento de qual seria a oportunidade na qual teria sido
efetivamente notificado quanto ao teor dos acórdãos referidos descumpridos. Afirmou, nesse sentido,
que os julgados teriam sido prolatados antes de o embargante ter assumido o cargo, fato esse não
considerado no julgamento.
4. Outra omissão que se teria verificado no acórdão estaria relacionada ao fato de não residir no
endereço para o qual foi encaminhado o ofício de audiência. Segundo o embargante, era de
conhecimento do Tribunal a alteração de seu endereço, a qual foi comunicada à então Secex-PR em 21
de junho de 2016, no âmbito do TC 004.097/2013-0. Dessarte, em sua visão, teria havido erros e
omissões no julgado.
4. Mais adiante, em seu recurso, o recorrente adentrou no mérito das questões debatidas nos
autos, relativas à sua responsabilização, conforme consta à peça 96.
5. Em face dos apontamentos relativos à mudança de endereço, comunicada previamente a este
Tribunal, determinei fosse realizada análise e instrução pela unidade técnica. Consoante exposto no
relatório precedente, o feito foi então instruído pela SecexTrabalho, em sucessão à extinta Secex-PR.
Referida secretaria propôs o conhecimento dos embargos para, no mérito, rejeitá-los, uma vez que as
omissões aduzidas não se referiram aos elementos dispostos no julgamento da matéria, segundo
entendimento jurisprudencial acerca dos vícios tratados nos embargos, mas a problemas relativos à
notificação do interessado. E, quanto aos demais argumentos, relativos à discussão de matéria de
mérito, não caberia seu exame na via estreita dos embargos.
6. Todavia, no que tange ao vício alegado pelo embargante, relativo ao envio e recebimento do
ofício de audiência, reconheceu a secretaria que não houve nova pesquisa do endereço do responsável
no cadastro da Receita Federal previamente à sua expedição. Assim, a secretaria reconheceu que “Em
que pese, portanto, a juntada do AR (peça 68) atestando o recebimento do Ofício 0960/2016TCU/SECEX-PR, por não haver pesquisa de endereço na base da Receita Federal juntada aos autos
(anterior ao envio do citado ofício) e haver comunicação do embargante à Secex-PR relacionada à
mudança de endereço em momento anterior à comunicação da audiência (na qual o embargante foi
considerado revel), entende-se que é necessário nova notificação do embargante, para que possa
aduzir suas razões de justificativa, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa”.
7. Dessarte, referida unidade instrutiva alvitra, em sua manifestação neste feito, a anulação de
ofício dos itens do acórdão embargado, no que tange ao Sr. Giovanni Correa Queiroz, de modo a
conceder-lhe oportunidade de apresentar suas razões de justificativa.
8. Face o exposto, acolho as proposições alvitradas. Considerando os princípios do contraditório
e ampla defesa e que a revelia do responsável se deu em razão de efetivamente não haver tomado
conhecimento da audiência que lhe fora dirigida, porquanto enviada a endereço divergente daquele
comunicado ao TCU e constante de bases de consulta mais atualizadas, entendo adequadas as
proposições da SecexTrabalho.
Em conclusão, acolhendo o pronunciamento da unidade técnica, manifesto-me por que o
Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2293/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 026.618/2011-7.
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1.1. Apenso: 029.697/2017-4
2. Grupo I – Classe I - Assunto: Embargos de declaração (Monitoramento)
3. Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Responsáveis: Giovanni Correa Queiroz (036.623.061-15); Rafael Oliveira Galvão
(042.591.627-80)
3.2. Recorrente: Giovanni Correa Queiroz (036.623.061-15).
4. Órgãos/Entidades: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Prefeitura Municipal de
Cascavel - PR; Prefeitura Municipal de Curitiba - PR; Secretaria Nacional de Assistência Social.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrab).
8. Representação legal: Guilherme G. Martin (OAB/DF 42.989); Elísio de Azevedo Freitas
(OAB/DF 18.598).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa
Queiroz contra o Acórdão 899/2018-TCU-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Correa Queiroz contra o
Acórdão 899/2018-TCU-Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do
RI/TCU, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. determinar a anulação, de ofício, dos itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 899/2018-TCUPlenário em relação ao Sr. Giovanni Correa Queiroz;
9.3. determinar, em face do disposto no subitem anterior, a renovação da audiência do Sr.
Giovanni Correa Queiroz com vistas a que, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 250, inciso IV, e 268 do Regimento Interno/TCU, apresente, no prazo de quinze dias, razões de
justificativa para as ocorrências indicadas no Ofício 0960/2016 – Secex/PR (peça 66);
9.4. restituir os autos à secretaria com vistas à ciência deste acórdão ao recorrente e à elaboração
de expediente necessário à concretização da audiência determinada por este acórdão, a fim de que lhe
seja oportunizado o novo prazo de 15 dias para que se manifeste sobre os apontamentos do Ofício
0960/2016-TCU/SECEX-PR, de 16/8/2016, expediente esse que deve ser incluído na comunicação de
audiência;
9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2293-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Plenário
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TC 036.901/2011-3 [Apenso: TC 027.132/2016-1].
Natureza: I - Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial).
Entidade: Município de Nova Olinda do Maranhão/MA.
Responsável: Hemetério Weba Filho (029.390.883-49).
Representação legal: Erlandyson Aires Neves (OAB/DF 53.128) e outros, representando
Hemetério Weba Filho.
SUMÁRIO: TCE. CONVÊNIO. ATERRO SANITÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DO
OBJETIVO DO CONVÊNIO. GLOSA PARCIAL DOS RECURSOS REPASSADOS. CONTAS
IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NOVOS
ELEMENTOS. NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO DE REVISÃO. CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
POSTERIORMETNE REVOGADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTROVÉRSIA INSTAURADA TEMPESTIVAMENTE. DEVER DE GUARDA DE
DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO QUANTO AO PRAZO DE INSTAURAÇÃO DA TCE.
SÚMULA-TCU 282. NOVOS ELEMENTOS. INEFICÁCIA SOBRE A PROVA ATÉ ENTÃO
PRODUZIDA NOS AUTOS. NEGAR PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de recurso de revisão interposto por Hemetério Weba Filho, exprefeito de Nova Olinda do Maranhão/MA, em face do Acórdão 6.339/2013-TCU-1ª Câmara, mantido,
inicialmente em sede de embargos, pelo Acórdão 8.028/2013-TCU-1ª Câmara, posteriormente pelo
Acórdão 3.767/2014-TCU-1ª Câmara, ao apreciar recurso de reconsideração, e por último, pelos
Acórdãos 4.476/2015-TCU-1ª Câmara e 7.484/2015-TCU-1ª Câmara, ao rejeitar em duas
oportunidades embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao recurso
de reconsideração.
2. O presente relatório é composto por dois pronunciamentos da Secretaria de Recursos (peças
113 e 129), e duas manifestações do Ministério Público junto ao TCU (peças 115 e 132), todas em
uníssono no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
3. A seguir transcrevo, com os ajustes de forma pertinentes, a primeira instrução da Serur (peça
113), que contou com a concordância dos seus dirigentes (peças 114 e 115):
1. Trata-se de recurso de revisão interposto por Hemetério Weba Filho (peças 102-106) contra o Acórdão
6.339/2013-TCU-Primeira Câmara (peça 26), mantido, sucessivamente, pelos Acórdãos 8.028/2013-TCUPrimeira Câmara (embargos de declaração - peça 31), 3.767/2014-TCU-Primeira Câmara (recurso de
reconsideração - peça 45), 4.476/2015-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração – peça 68) e
7.484/2015-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração - peça 78).
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 23, inciso III e 57, da Lei
8.443/1992, e com os arts. 1º, inciso I, 202, § 6º, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento
Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Hemetério Weba Filho (029.390.883-49), ex-prefeito do
município de Nova Olinda do Maranhão/MA, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 39.690,00
(trinta e nove mil, seiscentos e noventa reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos,
a partir de 26/12/2001 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando- lhe o prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214,
inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
9.2. com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar ao Sr.
Hemetério Weba Filho (029.390.883-49) multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando- lhe o prazo de
15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso
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III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.4. autorizar, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento
Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixandose o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os demais a
cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos legais devidos,
na forma prevista na legislação em vigor;
9.5. alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará
o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2º, do Regimento Interno do TCU;
9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, à
Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, ao
responsável, à Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão/MA e ao Ministério do Meio Ambiente.
HISTÓRICO
2. Após a instauração e processamento desta TCE perante o Ministério do Meio Ambiente, em razão da
não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio MMA 2001CV00043
(peça 2, p. 184-164) ao Município de Nova Olinda do Maranhão/MA, os autos foram encaminhados para a
Secretaria de Controle Externo do Estado do Maranhão (Secex/MA) com proposta de responsabilização do exPrefeito daquele município, Hemetério Weba Filho. O objetivo daquele acordo era implantar aterro sanitário
com repasse do montante de R$ 135.000,00 por parte da concedente, acrescidos de R$ 15.000,00, a título de
contrapartida.
2.1. Após a análise inicial efetuada pela Secex/MA, foi proposta a citação do mencionado responsável,
em face das seguintes ocorrências (peça 9):
a) o aterro sanitário conveniado não foi concluído, nos termos avençados, não tendo entrado em
funcionamento, não tendo a utilidade a que se propunha, não servindo à população daquele município;
b) o Município não atendeu tecnicamente a todas as solicitações exigidas, quais sejam: não foi
comprovada a erradicação do lixão e a retirada das do trabalho com o lixo, mediante atestado do órgão
ambiental ou do Ministério Público ou de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério
Público e afastamento das crianças do lixo; ausência de comprovação de filiação ao Programa do Fórum Lixo e
Cidadania; não apresentação do plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município, incluindo
o programa social;
c) os objetivos do convênio não foram alcançados;
d) liquidação irregular da despesa, em face da ausência dos boletins de medição e de atestos nas notas
fiscais, o que contraria o art. 62 da Lei nº 4.320/64;
e) ausência de projeto executivo, tornando impossível verificar se as estruturas encontradas no local são
as que deixaram de ser executadas: a infraestrutura não permite o funcionamento da área como aterro sanitário.
f) local inadequado para a instalação de um aterro sanitário devido ser próximo das residências da Vila
Iraci e do próprio centro da cidade; a barreira natural de arvores de eucalipto não é efetiva no isolamento da área
devido a pequena quantidade plantadas;
g) lixo acumulado no entorno, sem nenhuma medida de tratamento representa risco ao meio ambiente e
população lindeira, pela possibilidade de contaminação do lençol freático e disseminação de doenças.
Quantificação do débito:
Valor Histórico (R$) Data de ocorrência
R$ 135.000,00 22/09/2001.
2.2. As alegações de defesa foram apresentadas pelo responsável às peças 14-16 e complementadas pela
documentação juntada às peças 19-20. Após analisar a documentação apresentada, a unidade técnica de origem
rejeitou os argumentos apresentados e propôs o julgamento irregular das contas, a imputação de débito pela
integralidade dos recursos federais repassados e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992
(peças 21-22). Em seu parecer, o Ministério Público junto a este Tribunal (MP/TCU) anuiu ao encaminhamento
proposto (peça 23).
2.3. Em 17/9/2013, divergindo em parte dos mencionados pareceres ao reconhecer que parte da execução
do aterro poderia ser aproveitada, foi exarado o Acórdão 6.339/2013-TCU-Primeira Câmara, julgando-se as
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contas do responsável irregulares, com imputação parcial de débito e aplicação de multa proporcional ao débito,
nos termos lançados no item 1.1 deste Exame. Entendendo cabível a interposição de recurso de embargos de
declaração sobre aquele julgado, Hemetério Weba Filho, requereu a nulidade do acordo por cerceamento de
defesa e a supressão de omissão e contradição (peça 29). Em 12/11/2013, por meio do Acórdão 8.028/2013TCU-Primeira Câmara, os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados.
2.4. Irresignado com aqueles julgados, o responsável interpôs recurso de reconsideração (peças 34-36).
Esta Secretaria promoveu a análise das razões recursais e, ao final, propôs o conhecimento do recurso, para, no
mérito, negar-lhe provimento (peças 41-42). O MP/TCU anuiu àquela proposta (peça 44).
2.5. Acolhendo os posicionamentos uniformes da Serur e do MP/TCU, foi proferido o Acórdão
3.767/2014-TCU-Primeira Câmara, conhecendo-se o recurso de reconsideração interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento. A partir daí, foram interpostos, sucessivamente, dois recursos de embargos de declaração
(peças 60 e 76), os quais foram, respectivamente, conhecidos e rejeitados por meio dos Acórdãos 4.476/2015 e
7.484/2015, ambos, da Primeira Câmara deste Tribunal.
2.6. Dessa forma, o responsável, ora recorrente, apresenta recurso de revisão, com a juntada de novos
elementos, de forma a desconstituir a integralidade do débito a ele imputado.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
3. O exame de admissibilidade desta Secretaria (peças 109-110) propôs o conhecimento do recurso em
face da superveniência de documentos novos, sem a concessão de efeito suspensivo. Por meio de despacho
(peça 112), aquele exame foi ratificado pelo relator do recurso, Ministro Vital do Rêgo, que determinou a
remessa dos autos a esta Secretaria para análise de mérito.
EXAME DE MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constitui objeto do presente exame analisar:
a) em sede preliminar:
a.1) se o acórdão é nulo por cerceamento à ampla defesa do responsável decorrente de longo período de
tempo entre o recebimento dos recursos e a instauração do processo de TCE;
a.2) se incide a prescrição sobre o débito imputado ao responsável ou sobre a multa a ele aplicada; e
b) no mérito, se os novos elementos apresentados pelo recorrente detêm eficácia sobre as provas até
então produzidas para desconstituir, parcial ou integralmente, o débito imputado ao recorrente em decorrência
da servibilidade ulterior do aterro sanitário objeto do convênio.
5. Cerceamento de defesa
5.1. O recorrente argumenta que os acórdãos pretéritos são nulos pois seu direito à ampla defesa foi
cerceado (peça 102, p. 5-6):
a) em virtude do longo transcurso de tempo entre os atos inquinados (2003) e a instauração da TCE
(2011) para produção de provas de seu interesse;
b) também não foi possível produzir as provas a favor de sua defesa por óbices criados por seu adversário
político junto à Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão; e
c) por fim, não foi deferida a realização de perícia ou inspeção in loco para constatar o pleno
funcionamento do aterro sanitário.
Análise:
5.2. Não assiste razão à primeira preliminar invocada pelo recorrente.
5.3. De início, cumpre mencionar que a IN/STN 1/1997 prevê, em seu art. 30, § 1º, que o dever de guarda
de documentos referentes aos comprovantes de despesas e de regularidade da execução de convênios referentes
à prestação de contas de recursos, oriundos desse tipo de pactuação com a Administração Pública Federal, só se
inicia a partir do “...prazo de 5 (cinco) anos contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor
do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão”. Como não se verificou tal fato, o início da
contagem de prazo sequer ocorreu, ressaltando-se que o início do processo de TCE, em sua fase interna, ocorreu
em 3/9/2008 (peça 1, p. 2, campo “Data”).
5.4. Inexistiu qualquer elemento surpresa quanto aos atos inquinados nestes autos uma vez que, nos idos
dos exercícios financeiros de 2004 a 2007, já havia ampla controvérsia quanto à regularidade da aplicação dos
recursos em discussão, conforme lançado na primeira análise da unidade técnica de origem (peça 6, p. 2-3):
(...)
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5. O ex-prefeito foi notificado pelos Ofícios 724/2004-SQA/GABIN de 26/10/2004 (peça 3, p. 54-56),
814/2004-SQA/GABIN de 3/12/2004 (peça 3, p. 76) e Ofício Circular 005/2005/SQA/GABIN de 25/5/2005
(peça 3, p. 78) para que apresentasse a documentação solicitada.
6. Em complemento, o responsável encaminhou os Ofícios SMOU92/2004/GP de 22/12/2004 (peça 3, p.
86, encaminhando a documentação p. 88/190), 002/2005/GP de 2/2/2005 (peça 3, p. 200-208, acompanhado da
documentação de p. 202), SMOU 21//2005/GP de 27/4/2005 e 36/2005-GP de 23/6/2005 (peça 3, p. 296),
encaminhando a documentação complementar (peça 3, p. 220- 294 e p. 298, respectivamente) e Relatório
Fotográfico (peça 3, p. 310-330), analisada por meio do Parecer Técnico 35/2006-SQA/PGT/GAU de 20/3/2006
(peça 3, p. 330-342) concluiu que:
a) o Município não atendeu tecnicamente a todas as solicitações exigidas;
b) os objetivos do convênio não foram alcançados;
c) o Município não encaminhou a Licença de Operação do empreendimento concedida pelo órgão
ambiental estadual;
d) documento emitido pelo órgão ambiental atestando erradicação do lixão e a retirada das crianças do
trabalho com o lixo, mediante atestado do órgão ambiental ou do Ministério Público ou de Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, e
e) solicitou vistoria ‘in loco’ para averiguar a situação atual do aterro sanitário.
(...)
8. Notificado via Ofício 120/2006-SQA/PGT de 23/3/2006 (peça 3, p. 344), o responsável apresentou
justificativas e demonstrou a situação atual das obras (Oficio SMOU 24/2006 de 28/4/2006, peça 3, p. 358). A
visita técnica referente ao Convênio 2001CV00043 (Implantação de Aterro Sanitário localizado no município de
Nova Olinda do Maranhão/MA) foi realizada em 9/8/2006, e conforme Parecer Técnico 131/2006SQA/DGT/GAU (peça 3, p. 394-402 e peça 4, p. 4-14) de 22/8/2006, 65/66, considerou que o objeto foi
parcialmente executado; o aterro sanitário ainda não entrou em operação e a coleta de resíduos urbanos estão
dispostos a céu aberto em um terreno ao lado da área do aterro sanitário. Ao final encaminhou ao responsável o
Ofício 492-SQA/GABIN (peça 4, p. 16-18), com as seguintes solicitações:
a) limpeza da área (corte de vegetação rasteira, limpeza dos drenos pluviais, etc.);
b) recolocação da Placa de obra;
c) desocupação imediata do galpão de triagem;
d) complementação dos drenos de gases;
e) limpeza e compactação da camada de fundo (argila) da célula de disposição de resíduos sólidos;
f) sistema de tratamento de chorume executado não está de acordo com o especificado no projeto
encaminhado pelo MMA; e
g) readequação conforme o projeto do decantador, do filtro anaeróbico e sumidouros.
(...)
10. Nova comunicação foi enviada ao responsável (Ofício 98/2007-SQA/GABIN de 7/3/2007, peça 4, p.
40), que apresentou justificativas e demonstrou a situação atual das obras, acompanhada de relatório fotográfico
(peça 4, p. 50-64), analisadas no Parecer Técnico 77/2007-SRU/DAU de 19/6/2007 (peça 4, p. 66-72),
considerou ainda necessário a concessão de um último prazo de 30 (trinta) dias ao citado município, para que o
mesmo atenda as pendências técnicas listadas no Ofício 14/2007-SQA/GGT/GAU (peça 4, p. 42). Em
cumprimento ao solicitado, o ex-gestor encaminhou novo relatório fotográfico (Ofício SMOU 49/2007 de
9/10/2007, peça 4, p. 80-104).
5.5. Assim, já era de conhecimento do recorrente que o início do prazo quinquenal aludido na IN
STN 1/1997 para guarda dos comprovantes de despesas do convênio em discussão estava em aberto,
sobrevindo, a expedição do Ofício 75/2008, de 11/7/2008, do MMA, quanto à não aprovação da prestação de
contas e sobre a abertura de processo de TCE (peça 4, p. 158). Com a sua citação (peça 9), materializada em
15/10/2012 (conforme reconhecido pelo responsável à peça 10), entende-se que, pelo fato do interregno de
tempo entre o repasse dos recursos e a sua citação neste Tribunal ter sido inferior a 10 dez anos, além do que,
conforme registrado anteriormente, o recorrente era conhecedor de toda controvérsia já instaurada, não se
inviabilizou eventual produção de provas de interesse do recorrente.
5.6. Ademais, o recorrente não aponta quais provas, que deixaram de ser tempestivamente produzidas,
teriam, de fato e de direito, causado dano material para a sua defesa devendo homenagear o princípio de que não
deve ser reconhecida nulidade sem a efetiva demonstração de ocorrência de prejuízo. Registre-se, outrossim,
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que o presente argumento preliminar não foi aventado em nenhum dos quatro recursos anteriores por ele
interpostos.
5.7. Quanto à alegação de óbices criados por suposto adversário político, não foi apresentado nenhum
comprovante documental sobre essa alegação e quais foram as circunstâncias que teriam prejudicado a defesa
do recorrente.
5.8. Por fim, em relação ao indeferimento da produção de prova pericial por parte deste Tribunal em
decorrência de requerimento de responsável, tal entendimento já resta amplamente consolidado, a exemplo do
que já foi decidido nos Acórdãos 2.805/2017-TCU-Primeira Câmara (relatoria do Ministro Vital do Rêgo),
4.843/2017-TCU-Primeira Câmara (relatoria do Ministro José Múcio Monteiro) e 1.292/2018-TCU-Primeira
Câmara (relatoria do Ministro Bruno Dantas), pois cabe ao próprio responsável, e não a este Tribunal, obter
provas documentais de seu interesse para comprovar a regularidade na aplicação dos recursos do convênio em
questão.
5.9. Relevante destacar, por oportuno, que em relação ao convênio fiscalizado, já havia sido realizada
vistorias “in loco”, conforme assinalou o voto condutor da decisão recorrida (peça 25, p. 1):
3. Após a apresentação da prestação de contas, foram elaborados cinco pareceres técnicos pelo MMA e
um relatório de vistoria pelo Ibama. Foram também realizadas duas vistorias “in loco” e expedidas diversas
comunicações destinadas à Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão/MA solicitando o envio de
documentos comprobatórios e a adoção de medidas com vistas a preservar as parcelas executadas da obra.
5.10. E a prefeitura municipal de Nova Olinda do Maranhão/MA celebrou novo convênio para
implantação de aterro sanitário (peça 25, p. 2):
15. Soma-se a isso o fato de que a unidade técnica identificou a celebração de novo convênio para a
implantação de aterro sanitário, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Nova
Olinda do Maranhão/MA (Siconv 732194/2010). De acordo com o projeto básico do aterro sanitário em apreço,
o horizonte de projeto é de 20 anos (peça 1, p. 26), o que corrobora a conclusão de que o Convênio MMA
2001CV00043-SQA não atingiu os objetivos propostos.
5.11. Desse modo, caso fosse possível realizar vistoria, os seus resultados restariam comprometidos, ante
o decurso do tempo e a celebração de novo convênio para implantação de aterro sanitário.
6. Prescrição
6.1. O recorrente alega que resta prescrita a instauração do presente processo de TCE asseverando que
(peça 102, p. 6-14):
a) a tomada de contas especial “... foi instaurada mais de 07 (sete) anos após os fatos, ou seja, período
superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos”; e
b) inaplicável o instituto da imprescritibilidade prevista no §5º do art. 37 da Constituição Federal de
1988, nos termos e fundamentos extraídos do REsp 1.480.350, 1ª Turma do STJ.
Análise:
6.2. Também não deve ser acolhida esta segunda preliminar.
6.3. A tese de prescrição quanto ao exaurimento do prazo quinquenal da própria instauração da TCE não
encontra guarida neste Tribunal em face do disposto na parte final do §5º do art. 37 da Constituição Federal de
1988 (“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”). O processo de TCE se
insere no rol de ações estatais albergadas pela imprescritibilidade de ações que se destinam ao ressarcimento de
prejuízos ao Erário se aplicando, ao presente caso concreto, os exatos termos da Súmula-TCU 282, verbis: “As
ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são
imprescritíveis”.
6.4. Quanto ao precedente judicial invocado pelo recorrente, há que se assinalar que, sobre esse tema,
existe reconhecimento da repercussão geral do STF (a quem compete interpretar a Constituição), decidido no
âmbito do RE 636.886 (Tema 899, relatoria do Ministro Teori Zavascki, sobre prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, DJE 15/6/2016) em que foi decidida a
suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, em tramitação no território nacional,
quanto aos pedidos de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas.
6.5. De qualquer sorte, a mencionada repercussão, até que seja julgada definitivamente em seu mérito,
não impacta a tramitação deste processo de TCE, haja vista o princípio de separação de instâncias. Além disso,
também não autoriza qualquer pronúncia, em sentido contrário, ao que já consta na Súmula-TCU 282. Em
recente decisão, este Tribunal asseverou serem limitados os efeitos decorrentes da mencionada repercussão geral
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do exarada pelo STF, uma vez que do Acórdão 4.053/2018-TCU-Segunda Câmara (relatoria do Ministro
Augusto Nardes), extrai-se o seguinte entendimento:
A suspensão pelo STF das demandas nas quais esteja em questão a prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de contas (RE 636.886/STF) alcança tão somente a
fase judicial de cobrança do título extrajudicial, não atingindo os processos de controle externo em trâmite. Até
julgamento definitivo em contrário pelo STF, permanecem imprescritíveis as pretensões de ressarcimento
decorrentes de tomadas de contas especiais.
6.6. Assim, até o presente momento, não há que se falar na hipótese de incidência de prazo prescricional
quanto ao início de processamento desta TCE.
7. Novos elementos
7.1. Por fim, o recorrente, com o objetivo de desconstituir a integralidade do débito a ele imputado, faz
juntar às razões recursais novos documentos (peças 102, p. 17-26, e 103-106), alegando, ainda que (peça 102, p.
14-15):
a) os documentos anexos (ofícios, licenças, fotografias e vídeos), obtidos no segundo semestre de 2017
permitem concluir que restam suficientemente comprovados a implementação e o pleno funcionamento do
aterro sanitário em discussão;
b) saliente-se que a fundamentação do acórdão recorrido se assenta, justamente, sobre o entendimento de
que o mencionado aterro não entrou em funcionamento e não está beneficiando os munícipes;
c) com base em precedente deste Tribunal, há que ser dado provimento ao recurso, na medida em que o
aterro está em funcionamento e possibilitando o despejo de todo o lixo municipal, com as respectivas licenças
em dia e com a limpeza necessária.
Análise:
7.2. No mérito, não assiste razão ao recorrente.
7.3. Inicialmente, há que se reconhecer que é incontroverso, em sede de recurso de revisão, que, havendo
documentação nova com eficácia sobre a prova até então produzida, a consequência processual e material
daquela constatação é a reforma do acórdão recorrido que se opera por força do disposto no inciso III do art. 35
da Lei 8.443/1992.
7.4. Com o objetivo de desconstituir o débito imputado ao recorrente, foram juntados os seguintes novos
documentos:
Referência nos
Documento Descrição
autos
1
Cópia da solicitação de renovação de licença de operação de (peças 102, p. 17aterro sanitário da Prefeita Municipal de Nova Olinda do 18, e 106, p. 4-5)
Maranhão para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – OF SMOTU 09/2017, de 3/10/2017
2
Fotos coloridas do aterro sanitário (anexas à solicitação de (peças 102, p. 19licença do documento anterior)
21, e 106, p. 1-3)
3
Cópia do requerimento de Licença Ambiental no Sistema (peças 102, p. 22SIGLA – Módulo Empreendedor, datado de 30/10/2017
24, e 105)
4
Cópia completa deste processo em mídia
(peça 102, p. 25)
5
Mídia/DVD – fotos
(peça 102, p. 26)
6
Cópia do Compromisso de Ajustamento de Conduta realizado (peça 103, p. 1-4)
com o Ministério Público do Estado do Maranhão a despeito de
obrigações referentes ao aterro sanitário, datado de 19/1/2005
7
Cópia da declaração de conclusão do aterro sanitário emitido (peça 103, p. 5)
pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura
de Nova Olinda do Maranhão, datado de 22/11/2013
8
Cópia do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos (peça 104, p. 1-8)
Sólidos da Cidade de Nova Olinda do Maranhão
9
Cópia da Licença de Operação de Aterro Sanitário em favor (peça 104, p. 9)
daquele município – Licença 349/2006, emitida em 11/7/2006
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais, com validade até 12/7/2008
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7.5. Para análise de mérito desses novos elementos é importante esclarecer que o fundamento do débito
recorrido está contido em um subconjunto das imputações elencadas na citação do recorrente (vide item 2.1
deste Exame), especificamente quanto à serviços considerados imprestáveis ou que foram executados em
desacordo com o projeto, nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido (peça 25, p. 3-4):
(...)
20. Neste caso concreto, embora não tenha restado comprovada a operação do aterro sanitário, existe uma
série de estruturas executadas que permitem o seu aproveitamento, na eventualidade da Prefeitura Municipal de
Nova Olinda do Maranhão/MA dar continuidade ao empreendimento. Cito, especificamente, a conformação da
célula de disposição do aterro, as melhorias nas estradas vicinais, a cerca, o portão, a barreira vegetal, a
instalação elétrica, o poço com o respectivo reservatório, a guarita e o galpão.
21. Por outro lado, consoante exposto no Parecer Técnico 131/2006-SQA/DGT/GAU e no Relatório de
Vistoria elaborado pelo Núcleo de Licenciamento Ambiental do Ibama, alterações efetuadas na execução da
obra reduziriam a eficiência do sistema de tratamento e ensejariam o risco de colmatação do sistema de coleta
de líquidos percolados. Ambos os documentos também concluem que a impermeabilização não foi adequada,
sendo necessário refazer esses serviços, razão pela qual se tornaram imprestáveis.
22. Assim, no presente caso, julgo mais adequado separar do cálculo do débito a parcela que foi
comprovadamente executada e que, por sua vez, pode ser utilizada, daquela que efetivamente tornou-se
imprestável, seja pela execução em desacordo com o projeto básico aprovado pelo Ministério, e que resultaria
no desempenho inferior ao desejado, seja pela deterioração em razão da não utilização do aterro e da não adoção
de ações tendentes a evitar danos aos serviços concluídos. Tal medida visa evitar o enriquecimento sem causa da
Administração.
23. Dessa forma, com base nos dados obtidos do orçamento do contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Nova Olinda do Maranhão/MA e a Construtora Fabril Ltda., entendo que os serviços descritos a
seguir não são passíveis de aproveitamento.
[descrição detalhada dos itens, valores, serviços, preços e justificativa de não aceitação, vide tabela à peça
25, p. 3-4, item 23, explicitando-se os serviços e as respectivas irregularidades:
- Camada de base impermeabilizante de argila com carga e transporte de material DMT=400 metros
cúbicos (serviço imprestável);
- Serviço de espalhamento de argila com compactação em camadas de 0,30 metro cúbico (serviço
imprestável);
- Calha de concreto para drenagem seção 0,40 m. fck=15 Mpa (executado em desacordo com o projeto
constando apenas abertura de vala); e
- Execução de sistema de tratamento e lançamento final do chorume através de decantador, filtro
anaeróbio e sumidouro, conforme projeto (executado em desacordo com o projeto apresentando desempenho
inferior)]
7.6. Importa assinalar que, no âmbito da análise técnica desta Secretaria quanto a documentos outros
apresentados pelo recorrente (peça 41, p. 6, item 23), por ocasião do recurso de reconsideração anteriormente
interposto, foi consignado expressamente que deveriam ter sido apresentados documentos relacionados àqueles
itens considerados inapropriados (peça 41, p. 7, item 28, parte final). É com base nessa mesma premissa que a
análise dos novos elementos de prova, apresentados pelo recorrente nas anexas razões recursais, serão
analisados. Com efeito:
7.6.1. Ao se cotejar os itens que fundamentam o débito remanescente (mencionados na parte final do item
7.5 deste exame) com os novos documentos (listados no item 7.4 deste Exame) se verifica que nenhum deles
apontam para a comprovação quanto à servibilidade da camada impermeabilizante de argila compactada em
camadas ou em relação à adequação da calha de concreto de drenagem e do sistema de processamento do
chorume aos termos do que foi pactuado no âmbito do convênio em discussão.
7.6.2. A solicitação de renovação de licença de operação de aterro sanitário comprova, tão somente, que
houve o mencionado pedido. Os fatos discorridos como “histórico” de acontecimentos se equivalem a mera
declaração de terceiro, sem a necessária força probante daquilo que está sendo narrado. As fotos anexadas ao
mencionado expediente também se mostram, por si sós, incapazes de desconstituir os fundamentos do débito
remanescente.
7.6.3. Se aplicam às mesmas considerações o requerimento de licença ambiental junto ao Sistema Sigla.
São informações meramente declarativas e que constam do expediente que se destina a futura apreciação ao
órgão solicitado.
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7.6.4. A reapresentação da cópia dos arquivos digitais que compõem este processo não inova no conjunto
fático e se mostra ineficaz à pretensão do recorrente uma vez que todo o processo já se encontra devidamente
digitalizado e disponibilizado para a presente análise. Mesma consideração em relação à mídia contendo as
fotos, já impressas e juntadas aos autos, reiterando-se a parte final do subitem 7.6.2 deste Exame.
7.6.5. Pode-se dar por saneado o item da citação do recorrente referente à ausência do termo de
ajustamento de conduta realizado com o órgão ministerial. Porém, tal reconhecimento não tem qualquer impacto
na desconstituição do débito imputado ao recorrente à míngua de qualquer eficácia daquele tipo de documento,
que se equivale à obrigação de cumprimento de promessa futura, quanto à aspectos modificativos dos suportes
fáticos das parcelas de débito controversos.
7.6.6. A declaração de conclusão do aterro sanitário em discussão se reporta a supostos fatos, ocorridos
antes do exercício de 2011, cujo conteúdo não tem o condão de desconstituir as irregularidades lançadas no
Relatório de Auditoria 217750/2011 (peça 4, p. 204-207), ocasião em que a Controladoria Geral da União fez
constar a informação de que o aterro sanitário: não estava em funcionamento e não apresentava qualquer sinal
de uso; sua célula de aterro estava abandonada; continha resíduos sem qualquer tipo de manejo; apresentava
calhas de concreto ao redor da célula de disposição de resíduos sólidos que não foram executadas; e, sua lagoa
de estabilização não tinha sido impermeabilizada. Ademais, trata-se de prova que equivale a declaração de
terceiro uma vez que foi emitido, nos idos de 2013, por servidor municipal responsável pela área de obras do
Município de Nova Olinda do Maranhão.
7.6.7. A cópia do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos daquele município, juntado
pelo recorrente, além de não ter sido possível identificar a data de sua feitura, resta incompleto e inconclusivo.
Ademais, também não tem eficácia, como dito alhures, modificativa quanto aos suportes fáticos das parcelas de
débito acima mencionados.
7.6.8. Por fim, quanto aos efeitos da cópia da Licença de Operação do Aterro Sanitário 349/2006 –
SEMA/MA, melhor sorte não aproveita ao recorrente, uma vez que:
a) atesta que a mencionada prefeitura atendia aos requisitos da SEMA/MA para operar o aterro sanitário
em questão, no período de 11/7/2006 a 12/7/2008, não havendo quaisquer comprovantes de que as exigências
daquele órgão ambiental suprem as deficiências que serviram de suporte para a imputação de débito ao
recorrente;
b) em face do período de sua validade, se aplica a mesma análise lançada na parte inicial do subitem
7.6.6 deste Exame; e
c) consta no campo de observações daquele expediente que: um, “as condições serão estabelecidas nos
anexos” (o recorrente não providenciou a juntada de tais documentos); dois, “esta licença restringe-se somente à
instalação da atividade”; e, “o presente documento não desobriga o licenciamento de outros providências junto a
órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento”. Dito por outras palavras,
os efeitos decorrentes desse documento têm alcance limitado.
7.7. Por fim, a título informativo, não foram apresentadas quaisquer justificativas para a ausência de
apresentação de tais documentos, anteriormente à interposição do presente recurso de revisão, não havendo
nenhum motivo para que a pena de multa aplicada ao recorrente seja sopesada.
CONCLUSÃO
8. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) não houve o alegado cerceamento da defesa do responsável, haja vista que a controvérsia dos atos
inquinados se instaurou antes da aprovação final da prestação de contas dos recursos do convênio em questão e
persistia o dever de guarda de toda a documentação referente à regularidade dos comprovantes daquela
pactuação;
b) à luz da plena vigência da Súmula-TCU 282, não há que se falar em ocorrência de prazo prescricional
para instauração do processo de TCE; e
c) os novos elementos de prova apresentados pelo responsável não têm qualquer eficácia modificativa
quanto aos suportes fáticos das respectivas parcelas de débito a ele imputadas.
8.1. Com base nessas conclusões e considerando que restam incólumes os pressupostos de constituição e
validade do presente processo de TCE, propõe-se que seja negado provimento ao recurso ora interposto.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
9. Ante o exposto, propõe-se, com base nos arts. 32, inciso III, 35, caput e inciso III, da Lei 8.443/1992:
a) conhecer o recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; e
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b) dar ciência ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República
no Estado do Maranhão do acórdão que vier a ser proferido.

4. Na sequência trago o primeiro pronunciamento do Ministério Público junto ao TCU, neste
feito representado pelo Procurador Marino Eduardo De Vries Marsico, exarado nos seguintes termos
(peça 117):
Analisa-se nesta fase processual Recurso de Revisão interposto pelo ex-Prefeito Hemetério Weba Filho
(peças 102-106) contra o Acórdão 6.339/2013-TCU-1ª Câmara (peça 26), mantido seu mérito pelos Acórdãos
8.028/2013 (peça 31), 3.767/2014-TCU (peça 45), 4.476/2015 (peça 68) e 7.484/2015 (peça 78), todos da 1ª
Câmara, sendo a decisão prolatada em 2014 em sede de Recurso de Reconsideração e as outras apreciações a
Embargos de Declaração.
O processamento da TCE foi iniciado pelo Ministério do Meio Ambiente em razão da não aprovação da
prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio MMA 2001CV00043 (peça 2, p. 148-164)
ao Município de Nova Olinda do Maranhão/MA. Após conclusão da fase interna, os autos foram encaminhados
para o TCU com proposta de responsabilização do Sr. Hemetério Weba Filho. O objetivo da avença era
implantar aterro sanitário orçado em R$ 150.000,00, sendo R$ 135.000,00 ônus do concedente, com acréscimo
de R$ 15.000,00 de contrapartida.
Na fase externa, as alegações de defesa apresentadas (peças 14-16), complementadas pela documentação
juntada às peças 19-20, foram rejeitadas, segundo instrução de peça 21, que culminou com proposição de
irregularidade das contas, condenação em débito equivalente ao repasse e aplicação de multa prevista no art. 57
da Lei 8.443/1992, solução aquiescida por nós à peça 23.
O Relator a quo, por considerar que parte da execução do aterro poderia ser aproveitada, divergiu da
instrução e do parecer acostados anteriormente, fazendo prosperar no Acórdão 6.339/2013-TCU-1ª Câmara
(peça 26) a irregularidade das contas, a condenação em débito de R$ 39.690,00 e a aplicação de multa de
R$ 8.000,00.
Por considerar que houve cerceamento de defesa e a necessidade de esclarecer omissões e contradições, o
ex-prefeito responsabilizado entendeu ser cabível a oposição de Embargos de Declaração (peça 29), conhecidos
e rejeitados na forma do Acórdão 8.028/2013-TCU-1ª Câmara (peça 31).
Inconformado com o deslinde constante nas decisões anteriores, adveio o Recurso de Reconsideração
(peças 34-36), por meio do qual foram apresentados argumentos e provas considerados incapazes de modificar
os julgamentos proferidos nos autos, segundo o Acórdão 3.767/2014-TCU-1ª Câmara (peça 45).
Mantida a irresignação, dois novos Embargos de Declaração (peças 60 e 76) foram conhecidos e
rejeitados, respectivamente, por meio dos Acórdãos 4.476/2015 e 7.484/2015 (peças 68 e 78), ambos da 1ª
Câmara.
Ação processual seguinte, interpôs-se o Recurso de Revisão que está sendo discutido neste momento
(peças 102-106), o qual foi sopesado pela Secretaria de Recursos (Serur) às peças 113 a 115, resultando no
encaminhamento pelo conhecimento e negativa de provimento.
Compulsando as informações processuais, com relevo para os argumentos do derradeiro recurso, restanos evidente que o responsável busca afastar integralmente o julgamento desfavorável à vista da indicação de
que o aterro sanitário objeto do Convênio MMA 2001CV00043 foi finalizado e entrou em funcionamento,
comprovação tentada em outras oportunidades. Ocorre que o estágio atual da discussão prejudica o
reconhecimento de que eventual término do objeto ocorreu de modo regular e foi custeado com valores do
convênio. A rigor, a implementação do projeto, a produção dos documentos essenciais e o desembolso de
valores precisam ser contemporâneos para que se consiga estabelecer o liame necessário que deve existir entre
ações e valores gastos. Some-se a isso o fato de que outro convênio foi celebrado para a implantação de aterro
sanitário (Fundo Nacional de Saúde - Siconv 732194/2010), sendo que a instalação discutida neste processo
deveria operar por 20 anos.
A propósito, o voto condutor da decisão questionada traz registro que reforça a dificuldade de se
estabelecer relação entre os gastos e o início da operação do objeto pretendido, verbis:
8. O termo de aceitação definitiva da obra (peça 3, p. 38) foi expedido em 26/5/2003. Por sua vez, a
licença ambiental de operação foi obtida apenas em 11/7/2006. Entretanto, as duas vistorias no aterro sanitário,
realizadas após a obtenção da licença de operação, asseveraram que não havia sinal de que o empreendimento
tivesse entrado em funcionamento.
Em outro ponto o Relator a quo esclarece a glosa de valores:
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22. Assim, no presente caso, julgo mais adequado separar do cálculo do débito a parcela que foi
comprovadamente executada e que, por sua vez, pode ser utilizada, daquela que efetivamente tornou-se
imprestável, seja pela execução em desacordo com o projeto básico aprovado pelo Ministério, e que resultaria
no desempenho inferior ao desejado, seja pela deterioração em razão da não utilização do aterro e da não adoção
de ações tendentes a evitar danos aos serviços concluídos. Tal medida visa evitar o enriquecimento sem causa da
Administração.
Quanto ao acórdão ser nulo por cerceamento à ampla defesa decorrente de longo período de tempo entre o
recebimento dos recursos e a instauração do processo de TCE e a prescrição sobre o débito imputado ao
responsável ou sobre a multa a ele aplicada, a Unidade Técnica afasta a possibilidade de prejuízo resultante do
lapso temporal ao indicar que entre os anos de 2004 e 2007 já se sabia dos questionamentos do concedente,
ficando assim afastadas as alegações de cerceamento de defesa e de prescrição, porquanto entre os eventos
irregulares e a citação pelo Tribunal não transcorreram os 10 anos adotados pela Corte de Contas no caso de
multa.
Dessa forma, à vista dos elementos contidos nos autos, manifestamo-nos, no essencial, de acordo com a
proposta uníssona de conhecimento e não provimento sustentada pela Serur (peças 113-115).

5. Após os pronunciamentos anteriores, foi prolatado despacho (peça 119) em que foi solicitada
a realização de diligência junto a Funasa com o intuito de dirimir se convênio celebrado
posteriormente para o mesmo objeto teria aproveitado as estruturas que haviam sido consideradas
inservíveis e que compuseram o débito do recorrente.
6. A Serur, ao examinar a resposta da diligência, emitiu a seguinte instrução (peça 129),
transcrita com os ajustes de forma pertinentes:
1. Trata-se de recurso de revisão interposto por Hemetério Weba Filho (peças 102-106) contra o Acórdão
6.339/2013-TCU-Primeira Câmara (peça 26), mantido, sucessivamente, pelos Acórdãos 8.028/2013-TCUPrimeira Câmara (embargos de declaração - peça 31), 3.767/2014-TCU-Primeira Câmara (recurso de
reconsideração - peça 45), 4.476/2015-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração – peça 68) e
7.484/2015-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração - peça 78).
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 23, inciso III e 57, da Lei
8.443/1992, e com os arts. 1º, inciso I, 202, § 6º, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento
Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Hemetério Weba Filho (029.390.883-49), ex-prefeito do
município de Nova Olinda do Maranhão/MA, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 39.690,00
(trinta e nove mil, seiscentos e noventa reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos,
a partir de 26/12/2001 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando- lhe o prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214,
inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
9.2. com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar ao Sr.
Hemetério Weba Filho (029.390.883-49) multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando- lhe o prazo de
15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso
III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei
8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado,
nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela
em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os demais a cada 30 (trinta) dias, devendo
incidirsobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos legais devidos, na forma prevista na
legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer
parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2º, do Regimento
Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei
8.443/1992, ao responsável, à Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão/MA e ao Ministério do Meio
Ambiente.
HISTÓRICO
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2. Após a instauração e processamento desta TCE perante o Ministério do Meio Ambiente, em razão da
não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio MMA 2001CV00043
(peça 2, p. 184-164) ao Município de Nova Olinda do Maranhão/MA, os autos foram encaminhados para a
Secretaria de Controle Externo do Estado do Maranhão (Secex/MA) com proposta de responsabilização do exPrefeito daquele município, Hemetério Weba Filho. O objetivo daquela pactuação era implantar aterro sanitário
com repasse do montante de R$ 135.000,00 por parte da concedente, acrescidos de R$ 15.000,00, a título de
contrapartida.
3. Em síntese, a condenação do recorrente decorreu em razão da inexecução parcial do objeto do
convênio, sendo o débito restrito aos serviços considerados não passíveis de aproveitamento, consoante
apontado no voto que fundamentou acordão original (peça 25).
4. Irresignado com a condenação, o responsável apresentou sucessivos recursos, rejeitados nos termos dos
acórdãos descritos no item 1 deste exame.
5. No presente momento processual, encontra-se em ainda pendente de apreciação por parte do Plenário
deste Tribunal o Recurso de Revisão interposto pelo responsável. Em exame de mérito anterior, esta Secretaria
de Recursos propôs a negativa de provimento ao recurso.
6. Os autos retornam a esta Secretaria a fim de dar cumprimento ao despacho do relator, Ministro Vital do
Rêgo, que determinou pronunciamento final acerca do argumento referente à eventual serventia dos recursos
que teriam sido aplicados no objeto do Convênio MMA 2001CV00043-SQA (peça 128):
(...) considerando que a resposta da Funasa suplanta os motivos que ensejaram a concessão dos efeitos
suspensivos atribuídos ao recurso do Sr. Hemetério Weba Filho, DECIDO revogar a concessão de efeitos
suspensivos e restituir os autos à Secretaria de Recursos para pronunciamento final e devolução dos autos a este
gabinete por intermédio do Ministério Público junto ao TCU.
ADMISSIBILIDADE/MÉRITO
7. Após o exame de mérito lançado efetuado por esta Secretaria, onde se propôs o conhecimento do
recurso de revisão e, no mérito, o seu não provimento (peças 113-115), ocorreram os seguintes trâmites
processuais:
7.1. Parecer do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), em que se manifesta, no essencial, em
concordância ao posicionamento desta Secretaria.
7.2. Decisão interlocutória do relator, Ministro Vital do Rêgo, entendendo que a alegação do recorrente de
que o aterro sanitário, objeto do convênio em questão, entrou em funcionamento, não foi suficientemente
analisada. Ao final, concedeu, de ofício, efeito suspensivo ao recurso e determinou a realização de diligência
para obter detalhamento sobre outro convênio que teria sido realizado para a consecução do mesmo objeto do
convênio em discussão, nos seguintes termos (peça 119, p. 3-4):
(...)
17. Em outra vertente, o recorrente trouxe aos autos novos documentos, que teriam eficácia sobre a prova
produzida. Assim, juntou ao processo ofícios, licenças, fotografias e vídeos, obtidos no segundo semestre de
2017, com o intuito de demonstrar a implementação e o pleno funcionamento do aterro sanitário em discussão.
18. O recorrente alegou que, ao percorrer o inteiro teor de todos os acórdãos prolatados nestes autos,
restava claro em seu entendimento que o julgamento pela irregularidade de suas contas se fundamentaria no fato
de que o aterro sanitário não entrou em funcionamento e, portanto, os documentos ora juntados teriam o intuito
de demonstrar, inequivocamente, que o aterro não só entrou em funcionamento, mas também estaria
funcionando em plena capacidade, com o despejo de todo o lixo municipal em suas dependências e com as
licenças ambientais vigentes.
19. Nesse ponto, considero que ainda restam medidas saneadoras a serem adotadas com a finalidade de
assegurar se de fato não houve utilidade dos serviços cuja execução física foi considerada insatisfatória pelo
Tribunal, haja vista o sistema ter entrado em operação. Logo, caso se comprove que os serviços foram
aproveitados, o débito estaria afastado.
20. Ressalto que a unidade técnica não chegou a avaliar se a entrada em operação do aterro sanitário teria
sido suficiente a demonstrar a utilidade dos serviços ao partir da premissa de que a execução física dos serviços
a posteriori não permitiria estabelecer o nexo de causalidade entre a aplicação dos recursos transferidos por
força do convênio e a execução dos serviços impugnados, especialmente considerando o fato de o Município de
Nova Olinda ter firmado em 2010 outro convenio (732.194/2010), supostamente para execução do mesmo
objeto, dessa vez por meio da Fundação Nacional da Saúde- Funasa.
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21. Ocorre que a constatação acerca da existência de outro convênio para execução do mesmo objeto se
baseia no seguinte registro contido na instrução de peça 21 da Secretaria de Controle Externo no Maranhão
(Secex-MA):
‘29. Além de tudo isso, em pesquisa realizada junto ao Portal de Convênios, peça 20, observamos que em
31/12/2010, houve assinatura de convênio com a Fundação Nacional de Saúde Funasa (publicado no DOU de
20/1/2011, página 116, seção 3) para a execução de idêntico objeto: “Implantação de aterro sanitário” em Nova
Olinda do Maranhão, no valor total de R$ 515.463,92, surgindo como evidência de que não havia aterro em
operação’.
22. Como se observa, tal constatação se fundamenta tão somente na identificação no DOU da existência
de um outro convênio com objeto similar ao ora analisado, o que sinalizaria a possibilidade de terem sido
repassados recursos federais para conclusão dos serviços que a rigor deveriam ter sido suportados pelo ajuste
firmado com o Ministério do Meio Ambiente (Convênio MMA 2001CV00043-SQA).
23. Por sua vez, o indício de duplicidade de convênios precisaria ser apurado por meio de exame que
efetivamente demonstrasse a coincidência entre os recursos repassados e os objetos dos dois convênios. Para
tanto, deveria ter sido aprofundada a análise da documentação que integra os ajustes em questão e confrontados
os planos de trabalhos, os objetos conveniados, os orçamentos e as respectivas prestações de contas, o que não
ocorreu.
24. Considero imperiosa essa análise a fim de se comprovar que a funcionalidade do aterro sanitário em
questão deriva do aporte de recursos oriundos do convenio firmado com a Funasa (Convênio 732.194/2010) e
que de fato os serviços contestados nesses autos não tiveram qualquer serventia. Por sua vez, considerando a
condenação do responsável sem tal confirmação, cabe atribuir efeitos suspensivos ao presente recurso.
25. Diante de todo o exposto, decido:
a) conhecer do presente recurso de revisão, com atribuição de efeitos suspensivos, ante a ausência de
exame acerca da suposta superposição entre os serviços constantes do Convênio MMA 2001CV00043-SQA e
do Convênio Funasa 732.194/2010, firmados pelo Município de Nova Olinda com a finalidade de implantação
de aterros sanitários;
b) restituir os autos à Serur para que seja realizada diligência junto à Funasa para obtenção dos
documentos (a exemplo de termo de convênio, plano de trabalho e prestação de contas) necessários a comprovar
a superposição entre os serviços constantes dos convênios referidos na alínea anterior e afastar inequivocamente
a utilidade dos serviços que integram o débito que se apura nos presentes autos, tendo em vista a funcionalidade
do aterro sanitário em exame.
7.3. A mencionada diligência foi efetuada, em 28/9/2018, pela Secretaria de Controle Externo no Estado
do Maranhão (peça 120).
7.4. O MP/TCU apresenta, em 4/10/2018, recurso de agravo (peça 121), asseverando que os requisitos
para se conceder a excepcionalidade do efeito suspensivo a recurso de revisão interposto perante este Tribunal,
não se fazem presentes.
7.5. Sobreveio resposta à diligência efetuada dando ciência de que o Convênio SIAFI nº 732194, com
recursos da Funasa para a implantação de aterro sanitário no Município de Nova Olinda do Maranhão/MA,
“Não houve a liberação de recursos para o termo em comento. Convênio Anulado”.
7.6. Posteriormente, o recorrente requereu certidão (peça 126) tendo obtido a declaração de que obteve
efeito suspensivo no recurso de revisão por ele interposto (peça 127).
7.7. Ao apreciar o mérito do recurso de agravo e em face das informações da diligência realizada, o
relator revogou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de revisão.
8. Dessa forma, se passa à apreciação de mérito quanto ao argumento do recorrente de que se há prova do
aproveitamento da obra de aterramento sanitário, efetuada com recursos do convênio em discussão, apta a elidir
o débito objeto do presente recurso de revisão.
Análise:
8.1. De início, cumpre salientar, que a questão referente ao aproveitamento ulterior da suposta obra de
aterramento aos munícipes de Nova Olinda do Maranhão/MA foi enfrentada pela Serur, conforme consta no
exame à peça 113, p. 8-10 (vide transcrição abaixo), ao rebater, um a um, a materialidade dos novos elementos
de prova apresentados pelo recorrente, havendo manifestação expressa quanto à falta de comprovação de
servibilidade do aterro sanitário, conforme consta no subitem 7.6.1 daquele exame. Cumpre esclarecer que a
prova de que houve o aproveitamento do aterra sanitário e de que ele estaria, não só operando, como em plena
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capacidade, é ônus processual do recorrente e deve ser realizada com novos documentos os quais se mostraram
insuficientes, na análise pretérita:
(...)
7.4. Com o objetivo de desconstituir o débito imputado ao recorrente, foram juntados os seguintes novos
documentos:
Documento
Descrição
Referência nos autos
1
Cópia da solicitação de renovação de licença de (peças 102, p. 17-18, e
operação de aterro sanitário da Prefeita Municipal 106, p. 4-5)
de Nova Olinda do Maranhão para a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
OF SMOTU 09/2017, de 3/10/2017
2
Fotos coloridas do aterro sanitário (anexas à (peças 102, p. 19-21, e
solicitação de licença do documento anterior)
106, p. 1-3)
3
Cópia do requerimento de Licença Ambiental no (peças 102, p. 22-24, e
Sistema SIGLA – Módulo Empreendedor, datado 105)
de 30/10/2017
4
Cópia completa deste processo em mídia
(peça 102, p. 25)
5
Mídia/DVD – fotos
(peça 102, p. 26)
6
Cópia do Compromisso de Ajustamento de (peça 103, p. 1-4)
Conduta realizado com o Ministério Público do
Estado do Maranhão a despeito de obrigações
referentes ao aterro sanitário, datado de 19/1/2005
7
Cópia da declaração de conclusão do aterro (peça 103, p. 5)
sanitário emitido pelo Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo da Prefeitura de Nova Olinda
do Maranhão, datado de 22/11/2013
8
Cópia do Plano de Gerenciamento Integrado de (peça 104, p. 1-8)
Resíduos Sólidos da Cidade de Nova Olinda do
Maranhão
9
Cópia da Licença de Operação de Aterro Sanitário (peça 104, p. 9)
em favor daquele município – Licença 349/2006,
emitida em 11/7/2006 pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, com validade
até 12/7/2008
7.5. Para análise de mérito desses novos elementos é importante esclarecer que o fundamento do débito
recorrido está contido em um subconjunto das imputações elencadas na citação do recorrente (vide item 2.1
deste Exame), especificamente quanto à serviços considerados imprestáveis ou que foram executados em
desacordo com o projeto, nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido (peça 25, p. 3-4):
‘(...)
20. Neste caso concreto, embora não tenha restado comprovada a operação do aterro sanitário, existe uma
série de estruturas executadas que permitem o seu aproveitamento, na eventualidade da Prefeitura Municipal de
Nova Olinda do Maranhão/MA dar continuidade ao empreendimento. Cito, especificamente, a conformação da
célula de disposição do aterro, as melhorias nas estradas vicinais, a cerca, o portão, a barreira vegetal, a
instalação elétrica, o poço com o respectivo reservatório, a guarita e o galpão.
21. Por outro lado, consoante exposto no Parecer Técnico 131/2006-SQA/DGT/GAU e no Relatório de
Vistoria elaborado pelo Núcleo de Licenciamento Ambiental do Ibama, alterações efetuadas na execução da
obra reduziriam a eficiência do sistema de tratamento e ensejariam o risco de colmatação do sistema de coleta
de líquidos percolados. Ambos os documentos também concluem que a impermeabilização não foi adequada,
sendo necessário refazer esses serviços, razão pela qual se tornaram imprestáveis.
22. Assim, no presente caso, julgo mais adequado separar do cálculo do débito a parcela que foi
comprovadamente executada e que, por sua vez, pode ser utilizada, daquela que efetivamente tornou-se
imprestável, seja pela execução em desacordo com o projeto básico aprovado pelo Ministério, e que resultaria
no desempenho inferior ao desejado, seja pela deterioração em razão da não utilização do aterro e da não adoção
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de ações tendentes a evitar danos aos serviços concluídos. Tal medida visa evitar o enriquecimento sem causa da
Administração.
23. Dessa forma, com base nos dados obtidos do orçamento do contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Nova Olinda do Maranhão/MA e a Construtora Fabril Ltda., entendo que os serviços descritos a
seguir não são passíveis de aproveitamento.
[descrição detalhada dos itens, valores, serviços, preços e justificativa de não aceitação, vide tabela à peça
25, p. 3-4, item 23, explicitando-se os serviços e as respectivas irregularidades:
- Camada de base impermeabilizante de argila com carga e transporte de material DMT=400 metros
cúbicos (serviço imprestável);
- Serviço de espalhamento de argila com compactação em camadas de 0,30 metro cúbico (serviço
imprestável);
- Calha de concreto para drenagem seção 0,40 m. fck=15 Mpa (executado em desacordo com o projeto
constando apenas abertura de vala); e
- Execução de sistema de tratamento e lançamento final do chorume através de decantador, filtro
anaeróbio e sumidouro, conforme projeto (executado em desacordo com o projeto apresentando desempenho
inferior)’.
7.6. Importa assinalar que, no âmbito da análise técnica desta Secretaria quanto a documentos outros
apresentados pelo recorrente (peça 41, p. 6, item 23), por ocasião do recurso de reconsideração anteriormente
interposto, foi consignado expressamente que deveriam ter sido apresentados documentos relacionados àqueles
itens considerados inapropriados (peça 41, p. 7, item 28, parte final). É com base nessa mesma premissa que a
análise dos novos elementos de prova, apresentados pelo recorrente nas anexas razões recursais, serão
analisados. Com efeito:
7.6.1. Ao se cotejar os itens que fundamentam o débito remanescente (mencionados na parte final do item
7.5 deste exame) com os novos documentos (listados no item 7.4 deste Exame) se verifica que nenhum deles
apontam para a comprovação quanto à servibilidade da camada impermeabilizante de argila compactada em
camadas ou em relação à adequação da calha de concreto de drenagem e do sistema de processamento do
chorume aos termos do que foi pactuado no âmbito do convênio em discussão.
7.6.2. A solicitação de renovação de licença de operação de aterro sanitário comprova, tão somente, que
houve o mencionado pedido. Os fatos discorridos como “histórico” de acontecimentos se equivalem a mera
declaração de terceiro, sem a necessária força probante daquilo que está sendo narrado. As fotos anexadas ao
mencionado expediente também se mostram, por si sós, incapazes de desconstituir os fundamentos do débito
remanescente.
7.6.3. Se aplicam às mesmas considerações o requerimento de licença ambiental junto ao Sistema Sigla.
São informações meramente declarativas e que constam do expediente que se destina a futura apreciação ao
órgão solicitado.
7.6.4. A reapresentação da cópia dos arquivos digitais que compõem este processo não inova no conjunto
fático e se mostra ineficaz à pretensão do recorrente uma vez que todo o processo já se encontra devidamente
digitalizado e disponibilizado para a presente análise. Mesma consideração em relação à mídia contendo as
fotos, já impressas e juntadas aos autos, reiterando-se a parte final do subitem 7.6.2 deste Exame.
7.6.5. Pode-se dar por saneado o item da citação do recorrente referente à ausência do termo de
ajustamento de conduta realizado com o órgão ministerial. Porém, tal reconhecimento não tem qualquer impacto
na desconstituição do débito imputado ao recorrente à míngua de qualquer eficácia daquele tipo de documento,
que se equivale à obrigação de cumprimento de promessa futura, quanto à aspectos modificativos dos suportes
fáticos das parcelas de débito controversos.
7.6.6. A declaração de conclusão do aterro sanitário em discussão se reporta a supostos fatos, ocorridos
antes do exercício de 2011, cujo conteúdo não tem o condão de desconstituir as irregularidades lançadas no
Relatório de Auditoria 217750/2011 (peça 4, p. 204-207), ocasião em que a Controladoria Geral da União fez
constar a informação de que o aterro sanitário: não estava em funcionamento e não apresentava qualquer sinal
de uso; sua célula de aterro estava abandonada; continha resíduos sem qualquer tipo de manejo; apresentava
calhas de concreto ao redor da célula de disposição de resíduos sólidos que não foram executadas; e, sua lagoa
de estabilização não tinha sido impermeabilizada. Ademais, trata-se de prova que equivale a declaração de
terceiro uma vez que foi emitido, nos idos de 2013, por servidor municipal responsável pela área de obras do
Município de Nova Olinda do Maranhão.
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7.6.7. A cópia do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos daquele município, juntado
pelo recorrente, além de não ter sido possível identificar a data de sua feitura, resta incompleto e inconclusivo.
Ademais, também não tem eficácia, como dito alhures, modificativa quanto aos suportes fáticos das parcelas de
débito acima mencionados.
7.6.8. Por fim, quanto aos efeitos da cópia da Licença de Operação do Aterro Sanitário 349/2006 –
SEMA/MA, melhor sorte não aproveita ao recorrente, uma vez que:
a) atesta que a mencionada prefeitura atendia aos requisitos da SEMA/MA para operar o aterro sanitário
em questão, no período de 11/7/2006 a 12/7/2008, não havendo quaisquer comprovantes de que as exigências
daquele órgão ambiental suprem as deficiências que serviram de suporte para a imputação de débito ao
recorrente;
b) em face do período de sua validade, se aplica a mesma análise lançada na parte inicial do subitem 7.6.6
deste Exame; e
c) consta no campo de observações daquele expediente que: um, “as condições serão estabelecidas nos
anexos” (o recorrente não providenciou a juntada de tais documentos); dois, “esta licença restringe-se somente à
instalação da atividade”; e, “o presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a
órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento”. Dito por outras palavras,
os efeitos decorrentes desse documento têm alcance limitado.
8.2. A despeito da tese em discussão, acrescem-se àqueles apontamentos, outras ponderações não
articuladas anteriormente. Com efeito:
a) consigne-se, inicialmente, que o mero fato de que exista, por hipótese, nos idos atuais, aterro sanitário
no mesmo lugar do objeto do convênio em questão, operante e com pleno funcionamento, não seria capaz de
elidir o débito decorrente de não comprovação da aplicação de recursos anteriormente dirigidos ao mesmo
empreendimento;
b) esse tipo de argumento só pode ser acolhido se houver a efetiva comprovação de que parte do que foi
anteriormente realizado foi objeto de expresso aproveitamento para a obra ulterior. Se assim não fosse, bastaria
um gestor de recursos públicos executar um convênio posterior, com o mesmo objeto de um anterior, para dar
aparência de legalidade ao primeiro, eivado de irregularidades;
c) no presente caso concreto, não há, sequer, a cabal comprovação de que o aterro exista e esteja
operando em plena capacidade, como aduz o recorrente;
d) o único elemento de prova juntado pelo recorrente e que atestaria que o aterro sanitário existiu e foi
realizado com recursos do convênio em tela é a cópia da declaração de conclusão do aterro sanitário, emitido
pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura de Nova Olinda do Maranhão, datado de
22/11/2013. No entanto, tal documento se equipara a mera declaração de terceiro, com baixo valor probante, na
medida em que se trata de declaração emitida por entidade do próprio órgão municipal, cujo respectivo ente
federado foi o recebedor de recursos do convênio;
e) ademais, outro aspecto mais importante ainda, é, ainda que o aterro sanitário exista e esteja em pleno
funcionamento, há necessidade de resgatar o histórico de obras efetuadas e, sobretudo, se há documentação
atestando que eventuais obras parciais anteriores foram objeto de reaproveitamento útil para as obras posteriores
(comprovação também inexistente nestes autos);
f) ressalte-se, aliás, que ainda existe a hipótese de aproveitamento reverso, ou seja, de que a feitura de
obras anteriores impactar, negativamente, nos custos das obras posteriores, por exemplo, a necessidade de
implosões de edificações mal construídas cujos custos de reparação superam os de reconstrução a partir do zero;
g) com relação às fotos, é cediço neste Tribunal que tais elementos de provas, desacompanhadas de
outros indícios mínimos, detêm baixo valor probante, que é justamente o que se verifica no presente caso
concreto; e
h) por fim, reitera-se que não foi apresentado por parte do recorrente qualquer documento que atestasse,
efetivamente, o real aproveitamento de parte das obras realizadas com recursos do convênio.
8.3. Quanto ao incidente referente à questão da existência de outro convênio, com recursos da Funasa,
que, em tese, teria o mesmo objeto do convênio em discussão consignam-se as ponderações adicionais abaixo
mencionadas.
8.3.1. A menção do convênio, que teria sido supostamente realizado com recursos da Funasa, foi lançada
em derradeira instrução pela unidade técnica de origem, a par da análise das alegações de defesa do recorrente,
nos seguintes termos (peça 21, p. 6):
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29. Além de tudo isso, em pesquisa realizada junto ao Portal de Convênios, peça 20, observamos que em
31/12/2010, houve assinatura de convênio com a Fundação Nacional de Saúde Funasa (publicado no DOU de
20/1/2011, página 116, seção 3) para a execução de idêntico objeto: “Implantação de aterro sanitário” em Nova
Olinda do Maranhão, no valor total de R$ 515.463,92, surgindo como evidência de que não havia aterro em
operação.
8.3.2. Essa questão transcende aos limites e contornos processuais deste processo de TCE, uma vez que
não foi objeto da citação do recorrente e não pode ser fundamento, de fato ou de direito, do acórdão recorrido.
Dito por outras palavras, há que se reconhecer a invalidade do apontamento por infringir os princípios do devido
processo legal e do contraditório, levando em consideração, principalmente, a juntada do novo documento à
peça 20 por parte da unidade técnica de origem, sem que tenha sido realizada nova citação do recorrente.
8.3.3. Não obstante, vislumbra-se desnecessária qualquer medida nesse sentido, considerando que tal
apontamento, mesmo se desconsiderado, não possui o condão de alterar o entendimento pela irregularidade das
contas e inservibilidade de parte dos serviços, tais como apontado no acórdão recorrido. Aplica-se, no caso, o
princípio jurídico de que não se deve declarar uma nulidade quando se verificar a inexistência de prejuízo,
princípio este consubstanciado no art. 171 do RI/TCU.
8.3.4. No mérito, assinale-se que o resultado da diligência demonstrou que o mencionado convênio
acabou por ser cancelado, sem nenhuma destinação de recursos, não podendo ser utilizado por este Tribunal
para desconstituir o débito (ou, conforme análise precedente, fundamentar o mesmo débito), até porque tal
constatação acabou por ocasionar, como efeito menor, a reconsideração, por parte do relator, de seu despacho
inicial da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de revisão.
8.4. Dessa forma, em face dos incidentes processuais ulteriores, não se verifica razões suficientes para
alterar a proposta de mérito nos termos consignados à peça 113.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
9. Ante o exposto, propõe-se, com base nos arts. 32, inciso III, 35, caput, e inciso III, da Lei 8.443/1992:
a) ratificando-se anterior encaminhamento desta Secretaria (peças 113-115), conhecer o recurso de
revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; e
b) dar ciência ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República
no Estado do Maranhão do acórdão que vier a ser proferido.

7. Por fim, o Ministério Público junto ao TCU emitiu seu último pronunciamento nos seguintes
termos (peça 132):
Avalia-se nesta oportunidade Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Hemetério Weba Filho (peças 102106) contra o Acórdão 6.339/2013-TCU-1ª Câmara (peça 26), mantido, inicialmente em sede de embargos, pelo
Acórdão 8.028/2013-TCU-1ª Câmara (peça 31), e posteriormente pelo Acórdão 3.767/2014-TCU-1ª Câmara
(peça 45), ao julgar Recurso de Reconsideração, e por fim ao rejeitar em duas oportunidades Embargos de
Declaração (Acórdãos 4.476/2015-TCU-1ª Câmara - peça 68 e 7.484/2015-TCU-1ª Câmara - peça 78).
Mantida a irresignação, buscou-se a reforma da anunciada decisão pela interposição do Recurso de
Revisão, sobre o qual já nos posicionamos na forma do parecer de peça 117, por meio do qual sustentamos a
manutenção da responsabilidade do ex-prefeito, porquanto, dentre outros motivos, houve a perda de liame entre
as despesas e a documentação apresentada, bem como a existência de outro convênio celebrado para a
implantação de aterro sanitário (Fundo Nacional de Saúde - Siconv 732194/2010), sendo que a instalação
discutida neste processo deveria operar por 20 anos.
O E. Relator do recurso, no despacho de peça 119, considerou que existiam medidas saneadoras a serem
adotadas com o objetivo de atestar se efetivamente não houve utilidade dos serviços considerados insatisfatórios
pelo Tribunal. Dito isso, conheceu do recurso com a concessão de efeito suspensivo, remetendo em seguida os
autos à secretaria competente para que realizasse diligência junto à Funasa tendente à obtenção dos documentos
do Convênio Funasa 732.194/2010, a fim de verificar a existência de superposição de objeto com o Convênios
MMA 2001CV00043-SQA.
A Procuradora-Geral junto ao TCU Cristina Machado da Costa e Silva opôs Recurso de Agravo (peça
121) para retirar o efeito suspensivo concedido ao Recurso de Revisão, sendo atendida pelo despacho de peça
128. Tal revogação deveu-se, em parte, à informação da Funasa (peça 124) de que o Convênio 732.194/2010 foi
anulado sem a liberação de recursos.
Em seguida, a Serur cumpriu a ordem de reanalisar os fatos sob a influência do documento da Funasa,
tendo acostado a instrução de peça 129, na qual nota-se a reprodução do item 7.6 e seguintes da peça 113 com o
propósito de esclarecer os motivos que levaram à sugestão de conhecimento e não provimento ao Recurso de
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Revisão. Acrescenta ainda na derradeira instrução outras ponderações que desaconselham o provimento, das
quais destacamos:
a) consigne-se, inicialmente, que o mero fato de que exista, por hipótese, nos idos atuais, aterro sanitário
no mesmo lugar do objeto do convênio em questão, operante e com pleno funcionamento, não seria capaz de
elidir o débito decorrente de não comprovação da aplicação de recursos anteriormente dirigidos ao mesmo
empreendimento;
b) esse tipo de argumento só pode ser acolhido se houver a efetiva comprovação de que parte do que foi
anteriormente realizado foi objeto de expresso aproveitamento para a obra ulterior. Se assim não fosse, bastaria
um gestor de recursos públicos executar um convênio posterior, com o mesmo objeto de um anterior, para dar
aparência de legalidade ao primeiro, eivado de irregularidades;
c) no presente caso concreto, não há, sequer, a cabal comprovação de que o aterro exista e esteja operando
em plena capacidade, como aduz o recorrente; (peça 129, p.7).
Nesse contexto, à vista da informação incorporada aos autos por determinação do E. Relator e de sua
baixa interferência no mérito da manifestação técnica de peças 113, reforçada pelas derradeiras intervenções da
Serur (peças 129-131), ratificamos nossa concordância com a proposta de conhecimento e não provimento ao
Recurso de Revisão de interesse do Sr. Hemetério Weba Filho.

É o relatório.

VOTO
Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, tendo em
vista haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 284, de 16/9/2019, substituto do eminente
Ministro Vital do Rêgo.
2. Em exame, recurso de revisão interposto pelo Sr. Hemetério Weba Filho, ex-prefeito de Nova
Olinda do Maranhão/MA, contra o Acórdão 6.339/2013-TCU-1ª Câmara, relator o Exmo.
Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas do recorrente,
condenou-o ao pagamento do débito de R$ 39.690,00 devido a partir de 26/12/2001, e aplicou-lhe a
multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00, em razão da não aprovação da prestação
de contas do Convênio MMA 2001CV00043-SQA, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o
referido município, cujo objeto era a implantação de aterro sanitário orçado no valor de
R$ 150.000,00, sendo R$ 135.000,00 de origem federal.
3. No âmbito da então Secex/MA, o recorrente foi citado em decorrência das seguintes
irregularidades:
a) não conclusão do aterro sanitário, nos termos avençados, e não comprovação da sua entrada
em funcionamento;
b) descumprimento das seguintes obrigações previstas no convênio: celebração de termo de
compromisso com o Ministério Público para eliminação de lixões e combate ao trabalho infantil nessas
áreas; filiação ao Programa do Fórum Lixo e Cidadania; e apresentação do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos do município;
c) frustração dos objetivos do convênio;
d) liquidação irregular da despesa;
e) ausência de projeto executivo;
f) implantação do aterro sanitário em local inadequado e ineficiência da barreira natural
executada; e
g) acumulação de lixo no entorno do aterro sanitário, sem nenhuma medida de tratamento.
4. No referido julgado, o Ministro Benjamin Zymler divergiu da unidade técnica e do Parquet
apenas em relação à quantificação do dano, ao propor a imputação de débito parcial, ao invés de
integral, uma vez que considerou que parte do empreendimento que não entrou em operação (aterro
sanitário) poderia ser aproveitada caso a prefeitura continuasse a obra. Dessa forma, do valor
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repassado ao município (R$ 135.000,00), o prefeito foi responsabilizado a devolver o valor de
R$ 39.690,00.
5. Cabe informar que o recorrente entrou com embargos de declaração, contra o
Acórdão 6.339/2013-TCU-1ª Câmara, rejeitado pelo Acórdão 8.028/2013-TCU-Plenário.
Posteriormente, o recorrente opôs recurso de reconsideração, contra o primeiro julgado, cujo
provimento foi negado pelo Acórdão 3.767/2014-TCU-1ª Câmara, relator o Ministro José Múcio.
Contra este último julgado, o recorrente manejou ainda mais dois embargos de declaração, negados
pelos Acórdãos 4.476/2015 e 7.484/2015, ambos da 1ª Câmara.
6. Em todos estes instrumentos recursais, o recorrente intentou:
a) declarar nula a decisão recorrida, por cerceamento de defesa;
b) abrir o contraditório para lhe possibilitar manifestar-se sobre “nova informação”;
c) suprir omissão sustentada; e
d) sanar a contradição sustentada e reconhecer a sua boa-fé.
7. Irresignado com os termos das decisões citadas, o recorrente interpôs o recurso de revisão que
ora se analisa.
8. A Secretaria de Recursos (Serur) delimitou o objeto do presente recurso nos seguintes
quesitos:
a) em sede preliminar:
a.1) se o acórdão é nulo por cerceamento à ampla defesa do responsável decorrente de longo
período de tempo entre o recebimento dos recursos financeiros e a instauração desta TCE;
a.2) se incide a prescrição sobre o prazo para instauração da TCE; e
b) no mérito, se os novos elementos apresentados pelo recorrente detêm eficácia sobre as provas
até então produzidas para desconstituir, parcial ou integralmente, o débito imputado ao recorrente em
decorrência da servibilidade ulterior do aterro sanitário objeto do convênio.
9. Ao analisar os quesitos acima, a Serur concluiu que: i) não houve cerceamento da defesa do
responsável; ii) não há que se falar em ocorrência de prazo prescricional para instauração de processo
de TCE; iii) os novos elementos de prova apresentados pelo responsável não têm qualquer eficácia
modificativa quanto aos suportes fáticos das respectivas parcelas de débito a ele imputadas.
10. Dessa forma, a Serur propõe conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe
provimento, proposta acompanhada na íntegra pelo membro do Ministério Público junto ao TCU, o
Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
11. Após os pronunciamentos anteriores, por meio de despacho, foi realizada diligência à Funasa
com o intuito de dirimir se o convênio celebrado posteriormente para o mesmo objeto teria aproveitado
as estruturas que haviam sido consideradas inservíveis e que compuseram o débito do recorrente.
12. Todavia, em razão de a resposta à diligência ter evidenciado que o convênio celebrado
posteriormente foi cancelado, sem nenhum repasse de recursos ao município de Nova Olinda do
Maranhão/MA, as instâncias precedentes ratificaram seus pronunciamentos pela negativa de
provimento ao presente recurso.
13. Ante o exposto, passo ao exame dos autos.
14. Uma vez preenchidos os requisitos constantes dos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da
Lei 8.443/1992, este recurso de revisão deve ser conhecido.
15. Antecipo que acompanho o encaminhamento sugerido pela Serur e pelo Parquet,
incorporando os fundamentos por eles consignados e transcritos no relatório que precede este voto
como minhas razões de decidir, sem prejuízo de incluir os fundamentos a seguir.
16. A questão acerca da nulidade do acórdão em razão de cerceamento de defesa já foi
amplamente enfrentada nos acórdãos mencionados no parágrafo 4º deste voto por motivos diversos
daqueles trazidos nas presentes razões de apelo.
17. Nesta feita, o recorrente alega que seu direito à ampla defesa teria sido cerceado em razão: i)
do longo transcurso de tempo entre os atos inquinados (2003) e a instauração da TCE (2011), o que
afetaria a produção de provas do seu interesse; ii) de não ter sido possível produzir prova por óbices
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criados por seu adversário político junto à Prefeitura; e iii) de não ter sido deferida a realização de
perícia ou inspeção in loco para constatar o pleno funcionamento do aterro sanitário.
18. As alegações acima não prosperam. A Instrução Normativa STN 1/1997 estatui que o gestor
tem o dever de guardar os documentos referentes aos comprovantes de despesas e de regularidade da
execução de convênios referentes à prestação de contas de recursos oriundos desse tipo de
transferência voluntária com a Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos a contar da
aprovação da prestação ou tomada de contas, fato que não ocorreu.
19. Além disso, entre 2003 e 2011, o responsável respondeu a diversas notificações do
concedente na fase interna da TCE. Ou seja, já era de seu conhecimento que suas contas não haviam
sido aprovadas, razão pela qual deveria observar o disposto no § 1º do art. 30 da IN/STN 1/1997.
20. Adicionalmente, o recorrente não apontou quais provas que deixaram de ser tempestivamente
produzidas teriam causado dano à sua defesa, razão pela qual deve ser observado o princípio de que
não deve ser reconhecida nulidade sem a efetiva demonstração da ocorrência de prejuízo.
21. Sobre o indeferimento da realização de perícia, a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que cabe ao próprio responsável, e não a este Tribunal, obter provas documentais de seu
interesse para comprovar a regularidade na aplicação dos recursos conveniais que estavam sob sua
responsabilidade.
22. Além disso, foram realizadas vistorias no local pelo concedente e fiscais do Ibama, após a
conclusão da obra, em que foram facultadas aos gestores que acompanhassem os trabalhos de
levantamento de dados (peça 3, p. 394).
23. Não prosperam os argumentos do responsável sobre a prescrição do prazo para instauração
da TCE, autuada sete anos após a ocorrência dos fatos.
24. As ações de ressarcimento de prejuízos ao erário, dentre as quais se insere os processos de
TCE, são imprescritíveis, à luz da Súmula-TCU 282.
25. Sobre o precedente judicial do STJ trazido pelo recorrente acerca da prescritibilidade das
ações de ressarcimento, impende registrar que este Tribunal já se pronunciou em várias oportunidades
sobre os reflexos da decisão liminar proferida no RE 636.886 para concluir que a suspensão de
processamento de demandas em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao
erário baseado em título de Tribunal de Contas alcançou tão somente a fase judicial de cobrança do
título extrajudicial exarado com a decisão das Cortes de Contas, não atingindo diretamente os
processos de contas em trâmite neste TCU, em face do princípio da independência das instâncias
administrativa e judicial (e.g. Acórdão 8712/2017-2ª Câmara e Acórdão 11233/2017-1ª Câmara) ..
26. Em outra vertente, o recorrente trouxe documentos ditos novos e que não se encontravam nos
autos, segundo ele obtidos no segundo semestre de 2017, e que teriam eficácia sobre a prova
produzida, com a finalidade de desconstituir o débito a ele imputado. Fez juntar ofícios, licenças,
fotografias e vídeos, obtidos no segundo semestre de 2017, com o intuito de demonstrar a
implementação e o pleno funcionamento do aterro sanitário em discussão.
27. O recorrente alegou que, ao percorrer o inteiro teor de todos os acórdãos prolatados nestes
autos, restava claro em seu entendimento que o julgamento pela irregularidade de suas contas se
fundamentaria no fato de que o aterro sanitário não ter entrado em funcionamento e, portanto, os
documentos ora juntados teriam o intuito de demonstrar, inequivocamente, que o aterro não só entrou
em funcionamento, mas também estaria funcionando em plena capacidade, com o despejo de todo o
lixo municipal em suas dependências e com as licenças ambientais vigentes.
28. Sobre esse fato, compete esclarecer ao recorrente que o débito não lhe foi imputado em razão
da não entrada em funcionamento do aterro sanitário. Na verdade, o relator consignou no voto que
integrou o acórdão recorrido, que “julgo mais adequado separar do cálculo do débito a parcela que foi
comprovadamente executada e que, por sua vez, pode ser utilizada, daquela que efetivamente tornouse imprestável, seja pela execução em desacordo com o projeto básico aprovado, (...), seja pela
deterioração em razão da não utilização do aterro e da não adoção de ações tendentes a evitar danos
aos serviços concluídos”.
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29. Conforme visto, apenas os serviços não passíveis de aproveitamento no caso de retomada da
obra foram considerados na quantificação do dano imputado ao recorrente. Este fato serve para
demonstrar que a apresentação de evidências de que o aterro hoje encontra-se em funcionamento em
nada altera os termos da decisão atacada, vez que ela excluiu do débito a parcela de serviços que
poderia ser aproveitada em caso de conclusão do aterro.
30. Apenas a título de esclarecimento, trago os serviços que foram considerados inservíveis ou
em desacordo com o projeto básico, os seus valores e os respectivos motivos que levaram a enquadralos nessas condições:
Serviço

Valor
impugnado
Item 02.2 - Camada de R$ 1.764,00
base impermeabilizante
de argila com carga e
transporte de material
DMT=400
Item 02.3 - Serviço de R$ 1.836,00
espalhamento de argila
com compactação em
camadas de 0,30m
Item 03.4 - Calha de R$ 16.120,00
concreto
para
drenagem, seção 0,40m,
fck=15 Mpa
Item 03.10 - Execução R$ 25.560,00
de
sistema
de
tratamento
e
lançamento final do
chorume através de
decantador,
filtro
anaeróbio e sumidouro,
conforme o projeto.

Razão para compor o débito
Esses dois serviços foram considerados inservíveis em razão de
apontamento de fiscais do Ministério do Meio Ambiente e do
Ibama, que em visita in loco, no ano de 2006, constataram que os
serviços para execução da camada impermeabilizante foram
executados, porém, em razão da não utilização do aterro sanitário,
teriam que ser refeitos em razão da presença de vegetação rasteira
em partes da camada de base da célula de aterro, o que comprometia
a eficiência da impermeabilização. Apesar de ter sido solicitada à
prefeitura a execução de nova camada impermeabilizante, o
responsável não apresentou comprovação da referida correção.
Na vistoria in loco, os fiscais não detectaram as calhas de concreto
para captação de águas pluviais, apenas um dreno escavado ao
longo de toda a área do aterro sanitário, porém tomado por
vegetação rasteira (peça 4, p. 8).
O sistema executado estava em desacordo com o especificado no
projeto, visto que não foram executados tanto o decantador, quanto
o filtro anaeróbio. Em seu lugar, foi executado um poço de coleta do
chorume, seguido de uma lagoa de estabilização e, por último, o
lançamento do percolado em dois sumidouros. A lagoa de
estabilização não apresentava nenhum tipo de impermeabilização de
fundo. Os fiscais do meio ambiente concluíram que esse sistema não
apresentaria a mesma eficiência no tratamento dos percolados em
comparação ao sistema constante do projeto. Além disso, a
tubulação de saída da lagoa para o sumidouro estava em uma
profundidade na qual o tempo de retenção do líquido percolado na
lagoa seria insuficiente para a redução do DBO.

31. Com essas considerações, a Serur examinou em detalhes os documentos trazidos (peça 102 a
106) e verificou que nenhum deles tinha eficácia na desconstituição dos fundamentos que
consideraram os serviços inservíveis ou em desacordo com o projeto e que ensejaram na imputação de
débito, exame com o qual estou de acordo. Na verdade, em nenhum desses documentos foram
apresentadas evidências da correção ou execução dos serviços impugnados nesta TCE.
32. Além disso, considero acertada a manifestação do Ministério Público junto ao TCU em
relação a esse quesito, que pela sua pertinência, transcrevo a seguir (peça 117):
Compulsando as informações processuais, com relevo para os argumentos do derradeiro recurso, restanos evidente que o responsável busca afastar integralmente o julgamento desfavorável à vista da indicação de
que o aterro sanitário objeto do Convênio MMA 2001CV00043 foi finalizado e entrou em funcionamento,
comprovação tentada em outras oportunidades. Ocorre que o estágio atual da discussão prejudica o
reconhecimento de que eventual término do objeto ocorreu de modo regular e foi custeado com valores do
convênio. A rigor, a implementação do projeto, a produção dos documentos essenciais e o desembolso de
valores precisam ser contemporâneos para que se consiga estabelecer o liame necessário que deve existir entre
ações e valores gastos.
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33. Diante de todo o exposto, o presente recurso de revisão deve ser conhecido, para, no mérito,
ter seu provimento negado.
Ao acompanhar a Serur e o Parquet, VOTO para que seja acolhida a minuta de acórdão que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2294/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 036.901/2011-3.
1.1. Apenso: 027.132/2016-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial).
3. Recorrente: Hemeterio Weba Filho (029.390.883-49).
4. Entidade: Município de Nova Olinda do Maranhão/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Vital
do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Erlandyson Aires Neves (OAB/DF 53.128) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de recurso de revisão interposto por
Hemetério Weba Filho contra o Acórdão 6.339/2013-TCU- 1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante
das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, caput e inciso III, da Lei
8.443/1992, em:
9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da
República no Estado do Maranhão desta decisão.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2294-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC-014.743/2019-1
Natureza: Representação.
Órgão: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito
Santo – HUCAM.
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Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S.A. (21.998.885/0001-30).
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO
MORAES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. PREGÃO ELETRÔNICO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CIRURGIA DE
VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAÇÃO. DEMANDA EDITALÍCIA POR LENTE DE TRÊS
PEÇAS EM DETRIMENTO DAQUELA DE PEÇA ÚNICA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELO ÓRGÃO. EXIGÊNCIA DA LICITAÇÃO EM LOTE DAS LENTES COM EQUIPAMENTO
CEDIDO EM REGIME DE COMODATO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DAS
IRREGULARIDADES MENCIONADAS PELA REPRESENTANTE. CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se da Representação formulada pela empresa Mediphacos Indústrias Médicas S.A.
noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 56/2019, levado a
efeito pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo
– HUCAM/EBSERH e que teve por objeto a aquisição de insumos para cirurgia de vitrectomia e
catarata para atender o Serviço de Oftalmologia daquele nosocômio.
2. Em síntese, o representante alega (peça 1): i) possível prejuízo à competitividade em função
da demanda editalícia de lentes intraoculares (lotes 9, 10 e 11) em lote vinculado à cessão de bem em
comodato, sem que entre eles exista relação de dependência técnica ou para funcionamento; e ii)
ausência de justificativa técnica para a escolha da lente de três peças em detrimento daquela de peça
única, sendo que esta última possuiria qualidade óptica superior.
3. Com base em tais considerações, a firma Mediphacos Indústrias Médicas S.A. requer que o
Tribunal: i) adote medida cautelar tendente a suspender o certame até ulterior deliberação da Corte de
Contas; ii) suspenda a homologação e a assinatura do contrato, caso este já tenha sido assinado e, se
porventura tiver sido assinado, suspenda sua execução até a prolação de decisão meritória; iii) ao final,
considere a presente Representação procedente e determine a exclusão do lote dos itens de números
nove, dez e onze, bem como que seja considerada irregular a exclusividade concedida à lente de três
peças, ou, de forma alternativa, a admissão parcial da lente de peça única.
4. Na instrução inaugural deste feito, a Selog pugnou pela realização de oitiva prévia do órgão
jurisdicionado para que se pronunciasse sobre: i) a escolha das lentes de três peças em detrimento
daquela de peça única; ii) os critérios utilizados para a composição do grupo de itens a serem
fornecidos, tendo em conta que aparentemente não haveria necessidade de contratação dos itens em
questão juntamente com o comodato do equipamento (sistema) a ser utilizado nas cirurgias, em
especial as lentes intraoculares de três peças.
5. Por meio de Despacho, determinei a realização da oitiva pleiteada, bem como de diligência
junto ao aludido órgão para que apresentasse a este Tribunal informações atualizadas sobre a licitação
sub examine, esclarecendo, em especial, se a contratação da licitante Novartis Biociências S.A,
vencedora do certame, já havia sido levada a efeito e, caso positivo, possibilitasse àquela empresa a
faculdade de se manifestar sobre as questões suscitadas nos presentes autos (peça 29).
6. Carreadas ao processo as respectivas manifestações, a unidade especializada assim as
examinou (peça 34):
“Análise
3. O Hospital Hucam possui ata de registro de preços ainda vigente para o mesmo objeto (peça
31), decorrente do pregão eletrônico 80/2018, todavia, com vigência somente até 17/9/2019.
4. Quanto aos preços obtidos no pregão eletrônico 56/2019, a comparação entre treze itens que
também foram objeto do certame anterior, vencido pela mesma empresa, revela elevação substancial
em quase todos, com variação de até 43,11%, conforme será demonstrado mais adiante nesta instrução.
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5. Considerando esse fato, bem como a não realização dos estudos técnicos preliminares e a
ausência de competividade no certame, o que também será examinado no curso desta instrução, a
eventual celebração da ata de registro de preços com prazo de vigência somente para o período de
realização de novo processo licitatório, desta vez com a correção dessas irregularidades, não
representaria prejuízo ao funcionamento das atividades do Hospital Hucam.
6. Dessa forma, resta configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, contudo, sem
prejuízo da adoção das medidas acima mencionadas.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
O órgão/entidade está sujeito aos normativos supostamente infringidos?
Sim
Há plausibilidade nas alegações do representante?
Sim
Há indício de sobrepreço ou superfaturamento?
Sim
Há grave risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória do objeto?
Sim
Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida
cautelar:
Item 2.a: razões que levaram à escolha das lentes de três peças, em detrimento daquelas
que sejam de peça única.
Item 2.b: critérios utilizados para a composição do grupo de itens a serem fornecidos, tendo em
conta que aparentemente não haveria necessidade de contratação dos itens em questão juntamente com
o comodato do equipamento (sistema) a ser utilizado nas cirurgias, em especial as lentes intraoculares
de três peças (itens 9 a 11, item 1.6 do termo de referência do Pregão 56/2019), o que pode ter
ocasionado restrição indevida à competitividade do certame.
Item 2.c: encaminhe ao Tribunal cópia dos estudos preliminares que embasaram o Pregão
Eletrônico 56/2019, previstos nos incisos I a III do art. 3º da Lei 10.520/2002, especialmente no que
tange às pesquisas realizadas com vistas a identificar os potenciais fornecedores e os preços de
mercado para os produtos com as especificações técnicas exigidas no edital.
Contextualização:
7. Quanto ao modelo de lente licitada, a representante argumenta (peça 1, p. 6-7) que a
Administração não deveria ter exigido que todas as 660 lentes licitadas fossem de três peças, uma vez
que são utilizadas em apenas 10% dos procedimentos cirúrgicos, além do fato de que a de peça única
atenderia a necessidade do hospital, por possuir mais durabilidade e maior estabilidade no saco
capsular.
8. Esclarece (peça 1, p. 7-8), ainda, que a lente de peça única seria mais completa, pois nela está
incluído o injetor, o que evita gasto adicional com a sua aquisição, e apresenta qualidade ótica
superior, por serem esféricas e possuir filtro de luz azul e sistema de injeção da lente descartável,
evitando processos de esterilização por cirurgia.
9. Para a representante (peça 1, p. 2-5), a junção dos itens 9-11 (lentes intraoculares) em lote
vinculado à cessão de bem em comodato pode resultar em prejuízo à seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, pois não existe relação de dependência técnica entre eles. Ademais, a
lente intraocular não seria insumo de aparelho de facoemulsificação, cujo equipamento funcionaria
sem esse material.
10. Dessa forma, entende (peça 1, p. 5) que os itens agrupados deveriam guardar compatibilidade
entre si, com observância das regras de mercado para sua comercialização, para que se mantivesse a
competitividade no certame. Contudo, a Administração não teria demonstrado no processo licitatório
as justificativas adequadas para a formação dos lotes, bem como a efetiva vantagem desse
procedimento.
Manifestação do órgão/entidade:
11. O Hospital informa, em síntese, que:
a) a Vitrectomia posterior é um procedimento cirúrgico utilizado para tratar as complicações
ocorridas no vítreo e na retina, decorrentes das cirurgias de cataratas, bem como para tratar as cataratas
congênitas, neste caso com maior grau de qualidade e sucesso (peça 24, p. 2, parágrafos 8-9);
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b) embora a oferta pactuada com a Secretaria Estadual de Saúde seja de 84 procedimentos
mensais, o Hospital tem realizado cerca de 120 cirurgias no mesmo período, visando ao atendimento
da população capixaba, em que pese ainda restar fila de espera de seis meses (peça 24, p. 2,
parágrafo 10);
c) o Hospital possui vocação no atendimento de cirurgias complexas e, para alguns
procedimentos, torna-se necessária a utilização de lentes de três peças, que são mais adequadas para o
implante no sulco capsular, tal como ocorre quando há ruptura da cápsula posterior, quando o implante
de lente de peça única pode ser impossibilitado (peça 24, p. 2, parágrafos 11-12);
d) por ser um hospital-escola, é benéfico ao aprendizado dos residentes que haja mais de um tipo
de lente intraocular, considerando, ainda, que atende muitos pacientes com idade avançada, o que
resulta em cirurgias mais complexas, bem como assiste todos aqueles oriundos do Sistema Único de
Saúde – SUS (peça 24, p. 2, parágrafos 13-14);
e) o conjunto de itens levado à licitação faz parte de uma única solução, ou seja, o procedimento
cirúrgico, não sendo apropriada a sua divisibilidade, sob o risco de haver descontinuidade por falta de
entrega de itens pelos fornecedores ou incompatibilidade entre material e equipamento, além da
possibilidade de ocorrerem pregões desertos, culminando no fracasso da missão institucional e
prejuízo ao atendimento da população (peça 24, p. 2, parágrafos 15-16);
f) durante os procedimentos cirúrgicos, a lente é dobrada e colocada num cartucho que é inserido
num injetor, devendo haver compatibilidade tanto entre esses materiais quanto com o equipamento
utilizado (peça 24, p. 2, parágrafo 17);
g) o Hospital demonstrou no TC 004.886/2018-6 que as experiências anteriores, em que foram
contratados fornecedores diferentes, foram frustrantes e mais onerosas para a Administração, fatos que
foram determinantes para o agrupamento dos itens no pregão eletrônico 56/2019 (peça 24, p. 2,
parágrafo 18);
h) apesar de questionar a formação do lote nesse certame, a representante tinha participado de
outras licitações e firmado contratos, inclusive com o Hospital Hucam, fato que também foi analisado
pelo TCU no processo acima mencionado (peça 24, p. 2-3, parágrafo 20);
i) há três empresas no mercado, de um universo de cinco, capazes de fornecer o equipamento
completo, que é objeto do certame, em regime de comodato, razão pela qual não haveria que se falar
em direcionamento do certame (peça 24, p. 3, parágrafos 21-24);
j) o regime de comodato possibilita a disponibilização não onerosa de equipamento moderno e
de alto custo, proporcionando a redução de despesas com sua manutenção e conservação em cerca de
R$ 600.000,00, fato que já havia sido observado pela Selog no âmbito do TC 004.886/2018-6, cujo
processo também foi de autoria da ora representante e culminou em seu desfavor (peça 24, p. 3-4,
parágrafos 25-28); e
k) as informações sobre os estudos técnicos preliminares, que teriam embasado a formação de
lote/grupo e a metodologia utilizada na pesquisa de preços, [encontrar-se-iam] presentes no processo
licitatório (peça 24, p. 2, parágrafo 6), mas encaminha uma tabela com informações referentes à
pesquisa de preços dos insumos (peça 25).
Manifestação da Novartis Biociências S/A:
12. A empesa traz argumentos similares àqueles apresentados pela Administração,
acrescentando, apenas, que:
a) a contratação exclusiva desse modelo de lente, ou seja, em detrimento da peça única, visaria a
otimizar o estoque do Hospital Hucam (peça 20, p. 9, parágrafo 25);
b) o Hospital Hucam havia adquirido lentes de peça única, por meio do pregão eletrônico
35/2019, o qual também estaria sob análise do TCU (peça 20, p. 9, parágrafo 25);
c) o sistema de registro de preços não se enquadraria na contratação de equipamentos, ante os
elevados custos de sua instalação e desinstalação a cada solicitação feita (peça 20, p. 3, parágrafo 10);
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d) a contratação de insumos e equipamentos em separado geraria custos mais elevados, em razão
do custo de assistência técnica dos aparelhos após o fim da garantia, além da sua ociosidade na maior
parte do tempo e eventual obsolescência (peça 20, p. 4, parágrafo 10);
e) muitos órgãos públicos utilizam o sistema de comodato para otimizar os recursos
orçamentários, por não disporem de verba de investimento para a aquisição dos equipamentos (peça
20, p. 4-5, parágrafo 10); e
f) o exame do presente processo deveria considerar o teor dos processos TC 004.886/2018-6 e
TC 024.219/2018-5, ambos comparáveis com a presente representação (peça 20, p. 10-11, parágrafos
27-38), com entendimento do TCU de que não haveria irregularidade no contrato de comodato (peça
20, p. 5-7, parágrafos 12-18, e p. 11-13, parágrafos 38-46).
Análise:
13. Ressalte-se, inicialmente, que, apesar de alegar que os estudos técnicos preliminares
constariam nos autos do processo licitatório, o Hospital não encaminhou a respectiva cópia, que havia
sido requerida na alínea ‘c’ do item 2 do ofício da sua oitiva, trazendo apenas uma tabela síntese da
pesquisa de preços, a qual está restrita a cinco dos quinze itens licitados (itens 2, 4, 12, 14 e 15).
14. Considerando a complexidade técnica tanto do material licitado quanto da finalidade a ser
atendida com a sua utilização, esses estudos não poderiam ter sido negligenciados, uma vez que
permitiriam identificar os potenciais fornecedores do mercado, seja para aquisição de itens de forma
isolada ou em regime de comodato, possibilitando, ainda, a análise da vantagem econômica para a
Administração na utilização desses dois modelos.
15. Também poderiam demonstrar, previamente, as vantagens técnicas e econômicas da
aquisição das lentes de três peças, em detrimento daquelas de peça única.
16. Os fatos indicam, portanto, que esses estudos não foram realizados, o que viola o disposto no
art. 6º, IX, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 3º, I a III da Lei 10.520/2002.
17. Quanto à discussão acerca das lentes de três peças, há que se ressaltar que não se trata de
questionar a possibilidade da sua aquisição, mas o fato de que deveria estar justificada tecnicamente a
sua necessidade no processo administrativo da licitação.
18. Neste ponto, os estudos técnicos preliminares deveriam demonstrar o fato, mas a sua não
realização levou a Administração a argumentar, apenas, que essas lentes seriam utilizadas em
procedimentos cirúrgicos mais complexos, decorrentes de complicações nas cirurgias de cataratas – o
que também foi afirmado pela Novartis em sua manifestação – além de que, por se tratar de um
hospital-escola, seria benéfico para o aprendizado dos residentes que houvesse mais de um tipo de
lente intraocular.
19. Faltaram, portanto, elementos técnicos/científicos capazes de possibilitar a avaliação das
soluções disponíveis no mercado e dos potenciais fornecedores, de forma a justificar a escolha.
20. A Novartis aduziu, ainda, que a contratação exclusiva desse modelo visaria a otimizar o
estoque do Hospital Hucam, tese que também não deve ser acolhida, por ser meramente genérica, ou
seja, não demonstrando, de fato, qual seria a efetiva vantagem para a Administração.
21. Cabe ressaltar que, recentemente, foi analisada situação análoga nesta Secretaria, no bojo do
TC 001.902/2019-9, em razão de certame realizado pelo Hospital Professor Edgard Santos da UFBA –
MEC (Hupes), oportunidade em que também se verificou a ausência de justificativas técnicas para a
aquisição das lentes de três peças no processo licitatório. Esse fato, em conjunto com outras
irregularidades constatadas naquele certame, contribuiu para a formulação de proposta de fixação de
prazo para que a Administração promovesse a sua anulação e, consequentemente, das respectivas atas
de registro de preços.
22. Com relação ao agrupamento dos itens para contratação em regime de comodato com o
equipamento, a tese do Hospital do Hucam e da empresa Novartis, de que o conjunto de itens levado à
licitação faria parte de uma solução única, não sendo apropriada a sua divisibilidade, também ficou
restrita ao campo da generalização.
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23. Deveria o Hospital demonstrar, com especificações técnicas, a impossibilidade ou a
inadequação da sua divisibilidade, bem como de se tratar eventualmente de procedimento
antieconômico. Neste segundo ponto, apenas alega que o modelo representaria redução de despesas
com sua manutenção e conservação em cerca de R$ 600.000,00, sem discriminar exaustivamente as
vantagens econômicas de se agrupar ou não os itens.
24. Por sua vez, a Novartis afirmou que os gastos de instalação e desinstalação dos equipamentos
a cada solicitação seriam elevados, além de que, haveria despesas com a assistência técnica dos
aparelhos após o fim do período de garantia. [Todavia], não demonstra na sua manifestação a
composição dos custos de ambos os modelos.
25. A Novartis alegou, ainda, que muitos órgãos públicos utilizariam o sistema de comodato para
otimizar os recursos orçamentários, por não disporem de verba de investimento para a aquisição desses
bens. Primeiro, cabe ressaltar que não se trata de questionar o regime de comodato, mas o Hospital
Hucam deveria ter demonstrado, de fato, a sua vantagem para a Administração, tanto no aspecto
técnico quanto econômico, e segundo, a adoção do procedimento apenas em razão de suposta restrição
orçamentária não se coadunaria com o princípio da economicidade.
26. Dessa forma, a ausência desses elementos no processo licitatório, os quais deveriam ter
constado dos estudos técnicos preliminares, não possibilita avaliar, neste momento, que tenha havido
vantagem técnica e econômica no agrupamento dos itens do certame.
27. Em que pese a Secretaria de Controle Externo do Espírito Santo ter se posicionado de forma
diferente no âmbito do TC 004.886/2018-6, em razão da análise do pregão eletrônico 21/2018, também
do Hospital Hucam, tanto em relação à aquisição de lentes de três peças quanto ao regime de
comodato, cabe destacar que, segundo informações obtidas no sistema Comprasnet, o prosseguimento
daquele certame culminou na participação da empresa Novartis como única licitante, sagrando-se,
assim, vencedora. Contudo, em razão de ofertar valores superiores ao estimado e não aceitar
negociação dos preços, houve recusa da sua proposta.
28. O pregão eletrônico que lhe sucedeu (80/2018) e antecedeu a licitação objeto dos presentes
autos (56/2019) também contou com a participação da Novartis como única licitante. Desta vez,
porém, houve negociação dos valores dos itens, o que levou à celebração da ata de registro de preços,
cuja cópia foi acostada na peça 32.
29. A Novartis também foi a única licitante a participar do pregão eletrônico 56/2019 (ata na
peça 30), sagrando-se vencedora e se encontrando em vias de firmar a ata de registro de preços com o
Hospital Hucam.
30. O quadro abaixo demonstra a variação dos preços obtidos nos dois certames, ressaltando-se
que foram treze itens no grupo do pregão anterior (80/2018), todos repetidos no mais recente
(56/2019), o qual teve acréscimo de outros dois:
Descrição resumida

Cânula
de
aspiração/infusão
oftalmológica
Kit completo para Vitrectomia
Kit estéril (injeção/extração óleo de
silicone)
Kit
cirúrgico
para
Facoemulsificação
Sonda de endodiatermia
Sonda
de
endodiatermia
/
endocauterio
Solução salina
Injetor reutilizável para implante de
lente
Lente de três peças (dioptrias de
+10 a +30)
Lente de três peças (dioptrias de 0 a

Pregão 80/2018(1)

Pregão 56/2019(2)

Variação

Item

Qde.

Preço

Item

Qde.

Preço

1

12

150,00

1

12

200,00

+33,33%

2

96

1.700,00

2

96

1.880,00

+10,59%

3

10

360,00

3

10

465,50

+29,31%

4

360

565,00

4

360

540,35

-4,36%

não houve

5

25

751,00

-x-

não houve

6

2

751,00

-x-

5

350

65,00

7

350

80,78

+24,28%

6

10

1.200,00

8

10

1.650,00

+37,50%

7

600

250,00

9

600

337,70

+35,08%

8

30

470,82

10

30

411,00

-12,71%
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+9)
Lente de três peças (dioptrias de
9
30
230,97
11
30
330,53
+43,11%
+31 a +40)
Ponteira
para
caneta
de
10
48
246,00
12
48
350,00
+42,28%
Facoemulsificação
Ponteira de irrigação e aspiração
11
12
205,00
13
12
306,00
+49,27%
Fibra ótica laser (ponta reta)
12
12
840,00
14
12
1.050,48
+25,06%
Fibra
ótica
(ponta
tipo
13
6
620,00
15
6
770,30
+24,24%
“chandelier”)
(1) Descrição e quantidade no subitem 1.5 do termo de referência (peça 33, p. 28-31) e valores na ata de registro de
preços (peça 32); (2) Descrição e quantidade no subitem 1.6 do termo de referência (peça 4, p. 27-31) e valores na ata da
sessão do certame (peça 30).

31. Nota-se no quadro acima que houve elevação substancial dos preços em quase todos os itens
entre o certame anterior e o atual.
32. Apesar de o Hospital Hucam alegar que existiriam três empresas no mercado que poderiam
fornecer o conjunto de todos os quinze itens, não informou, na resposta à sua oitiva, quais seriam as
outras duas, além da Novartis. Observa-se, novamente, que a falta dos estudos técnicos preliminares
comprometeu a adequada avaliação dos potenciais fornecedores do objeto licitado.
33. Em razão de todo o exposto, conclui-se que não existem elementos capazes de comprovar as
vantagens técnicas e econômicas para a Administração para a aquisição das lentes de três peças, em
detrimento daquelas de peça única, bem como para o agrupamento dos itens licitados, motivo pelo
qual resta configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica.
34. Todavia, ante a presença do perigo da demora reverso, deve ser indeferido o pedido de
concessão de medida cautelar, devendo o presente processo ser julgado parcialmente procedente, com
determinação ao Hospital Hucam para que, caso pretenda firmar a ata de registro de preços, decorrente
do pregão eletrônico 56/2019, somente realize as aquisições necessárias para manter as atividades da
unidade e até a conclusão de novo processo licitatório, bem como vede adesões de outros órgãos ou
entidades públicas, ante o permissivo constante no subitem 3.1 do edital (peça 4, p. 2).
35. Deve, ainda, ser encaminhada cópia da presente instrução à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh) e ao Controle Interno do Ministério da Educação, tendo em vista que a aquisição
das lentes de três peças vem ocorrendo em certames realizados por outros hospitais universitários.
F. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS
Haverá impacto relevante no órgão e/ou na sociedade, decorrente dos encaminhamentos
propostos?
Sim
Análise:
36. O impacto mais relevante será a eventual realização de novo processo licitatório para
substituição da ata de registro de preços que possivelmente venha a ser firmada, sem que o
procedimento seja capaz de causar prejuízo ao funcionamento das atividades do Hospital Hucam.
G. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Há pedido de ingresso aos autos?
Sim
Análise:
37. O pedido de ingresso formulado pela representante, como parte interessada no presente
processo (peça 27), foi indeferido pelo Ministro-Relator, por meio do despacho (peça 29) exarado em
15/8/2019, uma vez que a empresa não teria demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos,
conforme disposto nos arts. 144, § 2º, e 146, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU.
Há pedido de sustentação oral?
Não
H. PROCESSOS CONEXOS E APENSOS
Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação ora em análise?
Não”
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7. Com arrimo em tais considerações, a Selog, em uníssono, apresentou a seguinte proposta de
mérito (peça 34, pp. 8/9, 35 e 36):
I) conhecer o presente processo como representação, satisfeitos os requisitos de
admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do
Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014;
II) considerar, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6º, do Regimento Interno deste
Tribunal, a presente representação parcialmente procedente;
III) indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez que restou caracterizado o perigo da
demora reverso;
IV) determinar ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do
Espírito Santo-HUCAM/EBSERH, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU,
que, caso pretenda firmar a ata de registro de preços, decorrente do pregão eletrônico 56/2019,
somente realize as aquisições necessárias para manter as atividades da unidade e até a conclusão de
novo processo licitatório, bem como vede adesões de outros órgãos ou entidades públicas, ante o
permissivo constante no subitem 3.1 do edital, uma vez que foram identificadas as irregularidades
abaixo relacionadas, as quais violaram o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3º,
incisos I a III, da Lei 10.520/2002, e informe ao TCU, no prazo de trinta dias, as medidas adotas:
a) não realização de estudos técnicos preliminares;
b) ausência de elementos técnicos para justificar a necessidade de aquisição das lentes de três
peças, em detrimento daquela de peça única;
c) ausência de elementos capazes de demonstrar as vantagens técnicas e econômicas para o
agrupamento dos itens do certame juntamente com o comodato do equipamento; e
d) ausência de competitividade, que pode ter culminado na elevação substancial dos preços
obtidos na comparação entre o certame anterior (pregão eletrônico 80/2018) e o atual (pregão
eletrônico 56/2019);
V) informar ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do
Espírito Santo-HUCAM/EBSERH, à empresa Novartis Biociências S/A e ao representante que o
conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos;
VI) encaminhar cópia da presente instrução à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh) e ao Controle Interno do Ministério da Educação; e
VII) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso II,
ambos do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.”
É o Relatório.

VOTO
Em exame a Representação formulada pela empresa Mediphacos Indústrias Médicas S.A.
noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 56/2019, levado a
efeito pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito
Santo, doravante denominado HUCAM, e que teve por objeto a aquisição de insumos para cirurgia de
vitrectomia e catarata para atender o Serviço de Oftalmologia daquele nosocômio.
2. Em síntese, o representante alega (peça 1): i) possível prejuízo à competitividade em função
da demanda editalícia de lentes intraoculares (lotes 9, 10 e 11) em lote vinculado à cessão de bem em
comodato, sem que entre eles exista relação de dependência técnica ou para funcionamento; e ii)
ausência de justificativa técnica para a escolha da lente de três peças em detrimento daquela de peça
única, sendo que esta última possuiria qualidade óptica superior.
3. Com arrimo em tais argumentos, a firma Mediphacos Indústrias Médicas S.A. requer que o
Tribunal: i) adote medida cautelar tendente a suspender o certame até ulterior deliberação da Corte de
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Contas; ii) suspenda a homologação e a assinatura do contrato, caso este já tenha sido firmado, bem
como suspenda sua execução até a prolação de decisão meritória; iii) ao final, considere a presente
Representação procedente e determine a exclusão do lote dos itens de números nove, dez e onze, bem
como que seja considerada irregular a exclusividade concedida à lente de três peças, ou, de forma
alternativa, admita, de forma parcial, a lente de peça única.
4. Na instrução inaugural deste feito, a Selog pugnou pela realização de oitiva prévia do órgão
jurisdicionado para que se pronunciasse sobre: i) a escolha das lentes de três peças em detrimento
daquela de peça única; ii) os critérios utilizados para a composição do grupo de itens a serem
fornecidos, tendo em conta que aparentemente não haveria necessidade de contratação dos itens em
questão juntamente com o comodato do equipamento (sistema) a ser utilizado nas cirurgias, em
especial as lentes intraoculares de três peças.
5. Por meio de despacho, determinei a realização da oitiva pleiteada, bem como de diligência
junto ao aludido órgão para que apresentasse a este Tribunal informações atualizadas sobre a licitação
sub examine, esclarecendo, em especial, se a contratação da licitante Novartis Biociências S.A,
vencedora do certame, já havia sido levada a efeito e, caso positivo, possibilitasse àquela empresa
manifestar-se sobre as questões suscitadas no presente processo.
6. Carreadas aos autos as respectivas manifestações, a unidade especializada, após analisá-las,
propõe, de forma unânime e em síntese, que o Tribunal: i) conheça da presente Representação e a
considere parcialmente procedente; ii) indefira o pedido de cautelar formulado pela representante; e iii)
determine ao órgão jurisdicionado que, caso pretenda firmar a ata de Registro de Preços decorrente do
Pregão Eletrônico 56/2019, somente realize as aquisições necessárias para manter as atividades da
unidade e até a conclusão de novo processo licitatório, bem como impeça as adesões de outros órgãos
ou entidades públicas.
7. Destaco que a presente Representação pode ser conhecida, porquanto formulada em
alinhamento aos dispositivos cabíveis à espécie, previstos no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c arts.
237, inciso VII, e 235 do Regimento Interno do TCU.
8. Por meio do Pregão Eletrônico 56/2019, o HUCAM licitou a aquisição de quinze itens que
cuidam, em essência, de insumos destinados à utilização em cirurgias de Vitrectomia e
Facoemulsificação (peça 4, pp. 27/31).
9. De acordo com a Selog, a empresa Novartis Biociências S.A. sagrou-se vencedora do certame
e encontra-se em vias de firmar a Ata de Registro de Preços com o HUCAM.
10. Inicio o exame destes autos apontando que a Vitrectomia é um procedimento no qual o vítreo
humano é removido do olho do paciente e substituído, geralmente, com um gás ou líquido. É utilizado
para o tratamento de diversas doenças oftalmológicas, como descolamento de retina, tromboses
venosas, hemorragia vítrea e buraco macular.
11. Já a Facoemulsificação é um procedimento utilizado para a correção do problema de catarata
– opacidade do cristalino associada, em geral, ao envelhecimento – e consiste na troca do cristalino por
uma lente artificial mediante pequena incisão da ordem de 3mm na córnea.
12. A representante alega que o órgão deveria ter optado pela lente de peça única em lugar
daquela de três peças, pois, segundo aduz, esta somente seria utilizada em cerca de 10% dos
procedimentos cirúrgicos.
13. O HUCAM, em sua manifestação, justificou a opção apontando que as cirurgias que realiza
são para atendimento de pessoas idosas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, ou seja, trata-se
de pacientes com elevada complexidade do procedimento. Cita como exemplo, o caso da
intercorrência intraoperatória consistente na ruptura da cápsula posterior, evento que inviabilizaria o
uso da lente de peça única, sendo aplicável, tão-somente, a lente de três peças.
14. Prossegue afirmando que, por ser um Hospital escola, a frequência das intercorrências é
maior, dada a curva de aprendizagem dos residentes médicos. Afirma, ademais, que nesse tipo de
unidade é benéfico ao aprendizado dos médicos que disponham de mais de uma lente intraocular.
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15. Entendo que a opção do HUCAM pela utilização da lente de três peças resta efetivamente
justificada nos autos. Primeiro, é preciso atentar para o fato de que, como dito pelo próprio órgão, tal
nosocômio não dispõe, apenas, de lentes de três peças, possuindo também a de peça única.
16. A opção de compra no certame em foco pela lente de três peças visou, como informado, ao
atendimento de duas situações: i) a necessidade do atendimento de procedimentos cirúrgicos mais
complexos, ou seja, com maior risco de intercorrências, dada a elevada idade do público que se
submente a tais operações; e ii) a possibilidade de os médicos residentes utilizarem ambos tipos de
lentes em suas cirurgias.
17. Como asseverado pela empresa Novartis Biociências S.A., o HUCAM realizou processo
licitatório por meio do qual também foi demandada a aquisição de lentes de peça única. Tratou-se, na
espécie, do Pregão Eletrônico 35/2019, objeto de Representação também da Mediphacos Indústrias
Médicas S.A., nos autos do TC-008.138/2019-2.
18. No âmbito daquele processo, de Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, foi
prolatado o Acórdão de Relação 6.069/2019 – Primeira Câmara (Ata 25/2019), por meio do qual este
Tribunal conheceu da Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente.
19. Como explicitado pelo Gerente Administrativo do HUCAM, e já dito acima, há casos de
intercorrências em que a utilização da lente de peça única é descartada, sendo necessário o uso da lente
de três peças (peça 24, p. 2).
20. É dizer, o Hospital necessita de um estoque que contemple ambas as lentes. E assim agiu o
gestor. Incluiu a aquisição da lente de peça única no certame pretérito e da de três peças no torneio
licitatório em foco.
21. A representante, em sua peça vestibular, assevera que (peça 1, p. 7):
“27. Outrossim, as lentes de três peças não são essenciais nos procedimentos de cirurgia de
catarata, pois nem sempre há o uso de todos os seus atributos. Estima-se que hoje as três peças
dessas lentes são utilizadas em apenas 10% (dez por cento) dos procedimentos cirúrgicos.
28. Isto importa dizer que é desproporcional definir que todas as 660 lentes licitadas neste edital
sejam de 3 peças. SERIA DE MELHOR RAZÃO ADMITIR QUE PARTE DESTE MONTANTE
FOSSE LENTE DE PEÇA ÚNICA. Em assim sendo, a competitividade aumentaria e como
consequência disto, os preços ofertados ao hospital licitante.
29. Ilustrando melhor, é como se em uma escola adquirisse todos os uniformes em tamanho G,
para facilitar na compra, entendendo que eles serviriam para todos os alunos, apesar de serem
inadequados para a maioria deles.” (grifos do original)
22. Impende destacar que, embora tenha aduzido que a lente de três peças é utilizada em somente
10% dos procedimentos cirúrgicos, a Mediphacos Indústrias Médicas S.A. manteve tal argumento no
campo meramente argumentativo, sem carrear ao processo documentação técnica que o respaldasse.
23. Também não se pode admitir, como quer a representante, que seria mais razoável a aquisição
de parte do montante de lentes de peça única. A formação do estoque regulador é tarefa que cabe, de
forma exclusiva, ao gestor público, não devendo esta Corte de Contas, tampouco uma empresa
privada, imiscuir-se em tal atividade, de caráter eminentemente discricionário.
24. Por óbvio, cumpre a esta Casa de Contas aquilatar o cumprimento dos mandamentos
norteadores da gestão das verbas públicas, em especial, o dever de motivação das escolhas efetuadas.
Como observei acima, o HUCAM explicitou a opção de ter demandado no certame em foco apenas a
lente de três peças.
25. Para arrematar a questão, deve-se ponderar que a comparação usada pela representante –
compra de uniformes – é completamente descabida no caso sub oculis, dado que o exemplo trazido a
lume não envolve uma escolha técnica em que se impõe o uso da lente de três peças – intercorrência
intraoperatória –, mas tão-somente a adequação a um determinado biotipo corporal.
26. Na situação aventada pela Mediphacos Indústrias Médicas S.A., no limite, um aluno que
usualmente veste tamanho médio poderia utilizar um uniforme tamanho grande, fato que lhe
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ocasionaria meramente um desconforto estético. No caso dos autos, há impossibilidade médica de uso
da lente de peça única quando da ocorrência de determinados complicadores operatórios.
27. À guisa de conclusão, considero justificada a opção do HUCAM de escolha da lente de três
peças no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 56/2019.
28. Noutro giro, irresigna-se a representante acerca da opção editalícia adotada de exigir, em
conjunto com o fornecimento de um Sistema para cirurgia de Vitrectomia e Facoemulsificação, em
regime de comodato, as lentes de três peças (itens 9, 10 e 11 do Termo de Referência do edital, peça 4,
p. 30). Segundo aduz, as lentes não possuem compatibilidade técnica, operacional ou dependência de
funcionamento com o bem a ser dado em comodato, o que imporia, em sua visão, a necessidade de
licitação em separado de tais itens.
29. Decerto, a orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido da divisibilidade dos itens
licitados, de forma a ampliar o universo de possíveis ofertantes no torneio licitatório. Tal entendimento
consta, inclusive, do Verbete 247 da Súmula de Jurisprudência do TCU:
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde
que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em
vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.” (grifo acrescido)
30. Como se nota, a regra da divisibilidade, como não poderia deixar de ser, não encerra
obrigação absoluta, pois pode ser afastada quando evidenciado prejuízo para o conjunto ou, ainda,
perda de escala.
31. No caso em foco, o HUCAM demonstrou que a opção pela licitação em separado do
equipamento cedido em regime de comodato e das lentes poderia ocasionar prejuízo ao conjunto. De
acordo com o gestor daquela unidade hospitalar, a lente de três peças é dobrada e inserida em um
cartucho que, por sua vez, é inserido em um injetor que faz parte do equipamento cedido em regime de
comodato.
32. Desse modo, fica assente que deve haver compatibilidade da lente com o cartucho, deste com
o injetor e, finalmente, deste último com o equipamento. Assim, a licitação em separado das lentes
poderia ocasionar eventuais problemas de incompatibilidade com o equipamento, caso fossem
ofertados por empresas distintas.
33. Mister destacar que, nos autos do TC-003.856/2019-4, de Relatoria do Ministro-Substituto
André de Carvalho, foi exarado o Acórdão de Relação 2.333/2019 – Segunda Câmara (Ata 9/2019),
mediante o qual o Tribunal conheceu da Representação formulada pela Mediphacos Indústrias
Médicas S.A. contra o Pregão Eletrônico 671/2018, promovido pelo Hospital de Clínicas de Porto
Alegre para o fornecimento de lentes intraoculares e insumos, com a cessão gratuita (comodato) de uso
de dois equipamentos, e, no mérito, a considerou improcedente.
34. Transcrevo, por oportuno, trecho da fundamentação do decisum acima mencionado:
“Considerando que os presentes autos tratam de representação, com pedido de cautelar
suspensiva, formulada pela Mediphacos Indústrias Médicas S/A sobre possíveis irregularidades no
Pregão Eletrônico 671/2018 promovido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA sob o valor
estimado de R$ 913.780,80 para o fornecimento de lentes intraoculares e insumos, com a cessão
gratuita (comodato) de uso de dois equipamentos;
(...)
Considerando que a ora representante teria informado a ocorrência de suposta restrição e
direcionamento no certame pelo uso do comodato, além de suposto direcionamento da licitação ao
exigir-se a ‘lente intraocular em três peças’, sem aceitar a lente de peça única;
Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica verificou que a ora
representante tem demandado a atuação do TCU em certames com idêntica ou semelhante
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situação para tratar de discussões com o entendimento muitas vezes já pacificado no TCU, a
exemplo do TC 012.228/2018-4 (então Secex-PE), do TC 003.734/2019-6 e TC 009.892/2018-4 (então
Secex-MG), do TC 011.477/2018-0 (então Secex-MA), do TC 002.473/2018-6 (então Secex-RS), do
TC 004.886/2018-6 e TC 013.056/2018-2 (então Secex-ES), do TC 023.381/2018-3 (então Secex-RJ),
do TC 024.219/2018-5 (então Secex-PI), do TC 003.734/2019-6 (então Secex-RN) e do TC
003.723/2019-4 (então Secex-PR);
Considerando que, em sintonia com a jurisprudência do TCU, a utilização do comodato não
seria, de per si, irregular ou antieconômica, devendo ser demonstrado pelo órgão licitante por meio de
adequada fundamentação baseada em estudos prévios à licitação e, especial, por meio da evidenciação
do custo-benefício para as opções de contratação, demonstrando que a estratégia eleita seria a mais
vantajosa para a administração pública;
Considerando que, no presente caso concreto, após as ponderações, as pesquisas de preços e a
análise global de custos, restou tecnicamente assinalado que a solução mais adequada e econômica
para a administração pública seria, sim, o comodato;
Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, não subsistiria
o suposto direcionamento da licitação, já que existiriam justificativas técnicas para a decisão do
Hospital pela aquisição desse tipo de lente de três peças, em vez da lente de peça única, diante das
eventuais e sérias complicações médicas relatadas pelas áreas técnicas do HCPA e do HUCAM;
Considerando, pois, que a presente representação se mostra improcedente, em plena sintonia com
o parecer da unidade técnica;” (grifos acrescidos)
35. Ao precedente acima, acresço o Acórdão 2.348/2019 – Primeira Câmara (Relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues), prolatado nos autos do TC-024.219/2018-5, que cuidou de Representação
formulada pela ora representante noticiando possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico
SRP 58/2018, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Hospital Universitário
do Piauí, cujo objeto era a formação de Registro de Preços para aquisição de insumos cirúrgicos para
oftalmologia (vitrectomia e catarata) com fornecimento de equipamento em regime de comodato.
36. Por meio daquele decisum, o Tribunal conheceu da Representação e a considerou
improcedente.
37. É oportuno transcrever excerto do parecer lançado pelo Diretor-Técnico da Secretaria do
TCU no Estado do Piauí – Sec/PI naqueles autos em que evidencia, com clareza, a necessidade técnica
de licitar o equipamento em comodato em conjunto com as lentes intraoculares (peça 10 do TC024.219/2018-5, pp. 3/4):
“13. (...) as providências adotadas pela Ebserh/HU-PI, em certa medida, no caso concreto,
supriram a fundamentação técnica que justificasse a escolha pela cessão de equipamentos em regime
de comodato, como detalhado abaixo.
14. A unidade jurisdicionada tentou outra forma de contratação, por locação ao invés de
comodato com fornecimento de insumos, sem sucesso.
15. O hospital em pesquisa de preço não conseguiu fornecedores dispostos a alugar os
aparelhos, tendo sido, inclusive, questionado por uma empresa a respeito da forma de
contratação por locação (peça 22, p. 2).
16. A representante da empresa argumentou, em complemento, que o mercado não trabalha
com este tipo de contratação por locação, inclusive os serviços particulares são feitos com o
fornecimento de insumos e a empresa faz a cessão do uso do equipamento em comodato (peça 22,
p. 2).
17. A opção de aquisição associada ao comodato no certame licitatório questionado se
baseou na verificação de prática usual do mercado, pois a Unidade de Compras em conjunto
com o Setor de Administração, consultou outros hospitais e identificou que as aquisições destes
produtos, por parte daqueles hospitais, são realizadas por meio do fornecimento dos insumos
com a cessão dos equipamentos em regime de comodato, e não por meio de locação (peça 22, p.
2).
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18. Além disso, foi consultado o sistema do painel de preços do Comprasnet, do Governo
Federal e não foi encontrado nenhum tipo de contratação semelhante, por locação (peça 22, p.
2).” (grifos acrescidos)
38. Como visto acima, não é usual no mercado o fornecimento, em separado, do equipamento
para a realização de cirurgias oculares e das respectivas lentes utilizadas nas cirurgias. A opção
adotada pelo HUCAM é plenamente compatível com a prática mercadológica e não encerra
irregularidade, como quer fazer crer a representante.
39. Prosseguindo, destaco que o precedente trazido à baila pela Selog (TC-001.902/2019-9, de
Relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman) para subsidiar seu entendimento de que não
restaram justificadas as exigências acima analisadas não se amolda à situação sub examine.
40. Naquele processo, que também cuidou de Representação da Mediphacos Indústrias Médicas
S.A. contra pregão eletrônico promovido pelo Hospital Professor Edgard Santos da UFBA para
registro de preços, tendo como objeto a eventual aquisição de lentes intraoculares para cirurgia
oftálmica, o Tribunal prolatou o Acórdão 2.181/2019 – Plenário, mediante o qual foi assinado prazo
para que o órgão anulasse o certame e as respectivas Atas de Registro de Preços.
41. Ocorre que naquele caso foi constatada a existência de sobrepreço da ordem de 125% a
1.038% nas lentes intraoculares, situação não verificada neste processo.
42. Em que pese a Selog ter demonstrado, por meio do quadro disposto no item 30 da instrução
transcrita no Relatório precedente, variações da ordem de 10 a 49% no preço dos itens licitados, o fez
em relação a um certame levado a efeito em 2018, e não com base nos preços de mercado, parâmetro
usual para se apontar a existência de sobrepreço.
43. Conclusivamente, o precedente mencionado pela unidade especializada possui uma distinção
que não permite sua utilização no caso ora em apreciação.
44. Por fim, inexistindo as irregularidades outrora apontadas na inicial, não há falar em adoção
de medida cautelar, como pleiteado pela representante.
45. Estando os fatos nesse patamar, cumpre conhecer desta Representação para, no mérito,
considerá-la improcedente.
46. Cabível, ademais, dar ciência ao Representante e à firma Novartis Biociências S.A. da
decisão que sobrevier mediante o envio de cópia do respectivo Acórdão. Como demandado por esta
última empresa, a notificação deve ser endereçada aos Srs. Roberto Trigueiros Fontes e Rodrigo
Fonseca Chauvet (peça 20, p. 13).
Ante o exposto, voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 2295/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC-014.743/2019-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S.A. (21.998.885/0001-30).
4. Órgão: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito
Santo – HUCAM.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog.
8. Representação Legal: Ana Carolina Ferreira de Melo Brito (OAB/PE 19.650), Éder Antônio
Teodoro Filho (OAB/RJ 195.966), Fábio de Possídio Egasshira (OAB/RJ 160.040), Fernando Bocchio
(OAB/SP 182.786), Paula Leonor Mendes Fernandes Rocha (OAB/RJ 146.613), Roberto Trigueiro
Fontes (OAB/RJ 150.097), Rodrigo da Fonseca Chauvet (OAB/RJ 149.076), Tallyta Ingryd Silva
Martins (OAB/RJ 224.346) e Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78.870).
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa
Mediphacos Indústrias Médicas S.A. noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços 56/2019, levado a efeito pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da
Universidade Federal do Espírito Santo – HUCAM/EBSERH e que teve por objeto a aquisição de
insumos para cirurgia de vitrectomia e catarata para atender o Serviço de Oftalmologia daquele
nosocômio.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 113, §
1º, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à empresa Mediphacos Indústrias Médicas S.A. e
à firma Novartis Biociências S.A., na pessoa dos Srs. Roberto Trigueiros Fontes e Rodrigo Fonseca
Chauvet;
9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2295-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa
(Relator), André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 015.915/2016-6
Natureza(s): Relatório de Auditoria
Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Saúde - MS; Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís - MA
Responsáveis: Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (739.025.513-72); Evandro Tito Ferreira
Soares (876.303.113-20); Felipe Castelo Branco Reis (017.654.273-63); Messias França dos Santos
Júnior (700.751.583-53); Regina Célia Barbosa Ribeiro (483.501.413-87); Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo (248.611.893-49)
Interessado: Congresso Nacional (vinculador) ()
Representação legal: Diego Jose Franco Ferres (10.768/OAB-MA), representando Evandro Tito
Ferreira Soares e Adriano Gonçalves dos Reis Lobo; Walter Santiago Pereira Junior (7991/OAB-MA),
representando Felipe Castelo Branco Reis.
SUMÁRIO: FISCOBRAS 2016. MATERNIDADE DE ALTO RISCO DA CIDADE
OPERÁRIA, EM SÃO LUÍS/MA. RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRATO DE REPASSE,
TENDO A CAIXA COMO MANDATÁRIA DA UNIÃO. ATRASO E PARALIZAÇÃO
TEMPORÁRIA DA OBRA. AUDIÊNCIAS DOS FISCAIS DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA
OBRA E DOS FUNCIONÁRIOS DA CAIXA RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DO
CONTRATO DE REPASSE. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE ALGUNS
RESPONSÁVEIS. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE UM DOS FISCAIS DO
CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA. MULTA. DETERMINAÇÃO E DILIGÊNCIAS.
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RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana
(SeinfraUrbana), peça 102, cujas análises e proposta de encaminhamento contaram com a anuência dos
respectivos dirigentes.
Transcrevo a instrução, a seguir, in verbis:
“INTRODUÇÃO
Trata-se da análise das razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis elencados nesta
instrução, nos termos das audiências determinadas por meio de Despacho do Ministro Relator Walton
Alencar Rodrigues (peça 50), relativamente às irregularidades constatadas nas obras de construção
da Maternidade de Alto Risco da Cidade Operária, localizada em São Luís/MA.
2. Os recursos para a execução da obra são provenientes do Fundo Nacional de Saúde FNS/MS (R$24.000.000,00) e de contrapartida do município de São Luís/MA (R$1.000.000,00). A
transferência dos recursos foi prevista pelo Contrato de Repasse 795.472/2013 (peça 28), celebrado
entre o Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Secretaria Municipal
de Saúde de São Luís/MA (Semus).
3. A proposta vencedora do certame de licitação do empreendimento foi apresentada pela
empresa Gomes Sodré Engenharia, no valor de R$ 24.807.123,00 e resultou na assinatura do
Contrato 91/2014, em 24/6/2014, no regime de execução de empreitada por preço global, com
vigência e prazo de execução de 24 meses (peça 47, p. 6).
HISTÓRICO
4. As principais constatações da auditoria, expostas no Relatório de Fiscalização 253/2016
(peça 47, p. 8-15), foram: (i) existência de atrasos injustificados nas obras e serviços (achado 3.1, p.
8-12), tipificado como irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C); e (ii)
restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e
julgamento (achado 3.2, p. 12-15), tipificado como Falhas/Impropriedades (F/I).
5. As audiências foram motivadas com base no achado referente a existência de atrasos
injustificados nas obras e serviços, em que foram detectadas deficiências na fiscalização do Contrato
91/2014, por parte da Semus, e falha no acompanhamento do Contrato de Repasse 795.472/2013, por
parte da Caixa. Foi constatada, nesse sentido, incompatibilidade entre o cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e o cronograma executado.
6. A deficiência na fiscalização da obra por parte da Semus ficou evidenciada pela ausência de
adoção de medidas constantes nos dispositivos contratuais e legais para regularizar a execução da
obra (peça 47, p.10). O Relatório de Fiscalização (peça 47, p. 10) apontou que, apesar de a Lei de
Licitações 8.666, de 21 de junho de 1993, e do próprio contrato 91/2014 preverem diversas
penalidades para o descumprimento das obrigações contratuais, não foi adotada nenhuma outra
medida para compelir a empresa a cumprir com os compromissos e cronograma assumidos, além de
três notificações, datas de dezembro de 2015, abril e junho de 2016 (peça 39).
7. Em relação ao papel de fiscalização da Caixa, como mandatária da União e responsável pelo
acompanhamento do Contrato de Repasse 795.472/2013, foi ressaltado a sua deficiência, na medida
em que não foram tomadas providências junto à Semus para regularizar o andamento físico das
obras, contribuindo para a consolidação do atraso verificado (peça 47, parágrafo 62). Destacou-se,
ainda, que o contrato estava sendo executado de forma contrária aos dispositivos legais (art. 5º, 33 e
67 da Portaria Interministerial 507/2011 e Acórdão 3.271/2013-TCU Plenário) que, sucintamente,
determinavam a obrigatoriedade de compatibilização entre o cronograma de desembolso do Plano de
Trabalho e o cronograma de execução do empreendimento.
8. Ante as irregularidades apontadas, o relatório de fiscalização (peça 47) propôs o seguinte
encaminhamento, acatado pelo relator do processo, Ministro Walton Alencar Rodrigues (peça 50):
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V.I.1. Com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento
Interno do TCU, e de acordo os termos dispostos na Matriz de Responsabilização contida no Apêndice B deste
relatório, determinar a audiência dos seguintes responsáveis, para que apresentem, no prazo de 15 dias, suas
razões de justificativa em razão das respectivas irregularidades:
V.I.1.1. Fiscais de execução da Obra: Srs. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo (CPF 248.611.893-49),
Evandro Tito Ferreira Soares (CPF 876.303.113-20), Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (CPF 739.025.51372), e Felipe Castelo Branco Reis (CPF 017.654.273-63), por não terem tomando as ações necessárias e
previstas no contrato e na Lei 8.666/1993, a fim de evitar a ocorrência do atraso na obra, contrariando os arts.
8º, 57, § 3º e 78, da Lei 8.666/1993, as cláusulas 21ª e 22ª do Contrato 091/2014, e a jurisprudência do TCU
(Acórdão n. 292/2008-TCU-Plenário) (achado III.1);
V.I.1.2. Responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Repasse n. 795472/2013: Sra.
Regina Célia Barbosa Ribeiro, e Sr. Messias França dos Santos Júnior, por não terem tomado providências
para regularizar a situação da obra diante de claros sinais de atraso na execução do contrato de repasse,
contrariando os arts. 5º, 33 e 67, da Portaria Interministerial n. 507/2011 (achado III.1);

9. As audiências acima transcritas foram devidamente realizadas, conforme tabela a seguir:
Ofício
de
Resposta
audiência
Peça 58
Peça 77

Responsável

Cargo

Rogério Luiz Ribeiro de Araújo

Fiscal de Obras
Coordenador de Fiscalização / Semosp
(Secretaria Municipal de Obras e Peça 72
Serviços Públicos)

Evandro Tito Ferreira Soares

Adriano Gonçalves dos Reis
Engenheiro Civil / Semosp
Lobo
Coordenador de Engenharia / Semus
Felipe Castelo Branco Reis
(Secretaria Municipal de Saúde)
Regina Célia Barbosa Ribeiro
Gerente da GIGOV de São Luís/MA
Messias França dos Santos
Engenheiro da Caixa
Júnior

Peça 94

Peça 61

Peça 80

Peça 60

Peça 85

Peça 75

Peça 98

Peça 62

Peça 91

10. Vale registrar que, além das audiências, no Despacho do Ministro Relator também foi
autorizada a realização de determinações à Semus e à Caixa, no intuito de se adotar medidas para
minimizar o atraso nas obras e ajustar o cronograma e o Plano de Trabalho. O cumprimento dessas
determinações será realizado em processo específico de monitoramento.
11. No exame técnico desta instrução serão apresentadas e analisadas as referidas respostas às
audiências.
EXAME TÉCNICO
I. Contextualização
12. Em junho de 2016, durante as visitas técnicas ao empreendimento, constatou-se que a etapa
de fundações, com previsão de conclusão para setembro de 2014, ainda não havia sido finalizada.
13. Questionada sobre o atraso, por meio do Ofício de Requisição 01/253-TCU/SeinfraUrbana
(peça 21), a Semus informou que as obras haviam sido paralisadas em outubro de 2015 devido à
situação financeira do contrato de repasse, uma vez que a Caixa somente teria repassado
R$ 3.144.000,00 dos R$ 24.000.000,00 previstos contratualmente (peça 38, p.1).
14. Ao serem questionados acerca do referido não repasse, a Caixa e o Ministério da Saúde
afirmaram que a liberação das parcelas para a execução da obra dependia de solicitação da Semus
(peça 11, p.2). De acordo com os documentos apresentados durante a fase de auditoria, verificou-se
que, decorridos dois anos da ordem de início serviço, houve somente um pedido de vistoria
encaminhado pelo município à Caixa em 18/8/2015, no valor de R$ 3.274.789,89 (peça 34 e 35).
15. De acordo com o extrato da conta do convênio, verificou-se que dos recursos provenientes
da União, R$ 500.000,00 estavam disponíveis para uso em outubro de 2014 e R$ 2.644.000,00, em
janeiro de 2016, totalizando R$ 3.144.000,00 (peça 40, item 5).
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16. Posteriormente ao esclarecimento das questões relacionadas ao pagamento, ao ser
interrogada acerca das medidas adotadas para que as obras retomassem o seu ritmo de execução
normal, a Semus afirmou que a comissão de fiscalização realizou três notificações à empresa
contratada - dezembro de 2015, abril e junho de 2016.
17. É importante destacar que a comissão de fiscalização do contrato foi constituída somente em
abril de 2015, por meio da Portaria Conjunta SEMUS/SEMOSP 102/2015 (peça 94, p. 27), tendo a
fiscalização do contrato referente aos 10 meses anteriores ficado sob responsabilidade do servidor
Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, designado por meio da Portaria 102/2014 - CGCC/SEMUS, em
24/6/2014 (peça 94, p. 24).
18. Diante das informações apresentadas nos autos do processo e previamente à análise das
razões de justificativas, é válido esclarecer, para fins de entendimento, a cronologia dos fatos
relacionados ao objeto desta instrução, por meio da linha do tempo abaixo:
Figura 1 – Cronologia da execução da obra

Fonte: elaboração própria

19. É válido destacar que apesar do prejuízo social causado à população de São Luís/MA pelo
atraso de dois anos na obra, houve a retomada de sua execução em junho de 2016 e não se
verificaram indícios de prejuízo financeiro ao erário, uma vez que não houve alteração do valor
contratado (peça 47, p.15).
20. Feitas estas considerações, na sequência serão examinadas as razões de justificativa
apresentadas pelos responsáveis chamados em audiência.
II. Análise das razões de justificativa apresentadas
II.1 Conduta: omissão dos fiscais da obra por não terem tomando as ações necessárias e
previstas no contrato e na Lei 8.666/1993, a fim de evitar a ocorrência do atraso na obra
21. Em Despacho, o Ministro Relator determinou a audiência dos Srs. Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo, Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano Gonçalves dos Reis Lobo e Felipe Castelo Branco
Reis em razão de não terem tomando as ações necessárias e previstas no Contrato 91/2014 e nos arts.
78 e 87 da Lei 8.666/1993, a fim de evitar a ocorrência do atraso na obra.
22. A culpabilidade da conduta e o nexo de causalidade descritos no Relatório de Auditoria
apontam que, como fiscais do contrato, os agentes são responsáveis por garantir o cumprimento do
cronograma de execução da obra pela contratada, devendo ter conhecimento dos dispositivos legais e
contratuais que poderiam ter sido utilizados para readequar o ritmo de execução. Ao deixarem de
adotar essas medidas, foi caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta desses agentes e o
resultado ilícito (peça 47, p. 25).
II.1.1 Razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo (CPF
248.611.893-49) – Fiscal da Obra
23. O Sr. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, fiscal de execução da obra no período de 24/6/2014 a
15/4/2015, apresentou razões de justificativa em documento datado em 21/9/2016 (peça 77).
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24. Em sua defesa, o fiscal argumenta que apenas assinou a ordem de início de serviço da obra
e que não poderia iniciar sua função de fiscalização, pois “não possuía os documentos pertinentes
para a execução, imprescindíveis para dar início às suas atividades, como estabelece os
procedimentos internos e hierárquicos da secretaria municipal de saúde — SEMUS” (peça 77, p.1).
25. Na sequência, alega que o Contrato 91/2014 estabelece que a fiscalização e o
acompanhamento da obra somente seriam efetuados por uma Comissão de Fiscalização, composta
por no mínimo três servidores lotados na SEMOSP/SEMUS, a qual somente foi constituída em
15/4/2015. Portanto, alega que não teria competência para fiscalizar o contrato.
26. O fiscal apresenta como evidências (i) cópia do Diário Oficial do Município de 8/7/2014
com trecho de sua designação para fiscalizar, atestar e acompanhar a execução do Contrato 91/2014;
(ii) Ordem de Início de Serviço, datada em 18/6/2014 e assinada por ele; (iii) página do Contrato
91/2014, cuja cláusula décima terceira estabelece que a fiscalização e o acompanhamento da obra
serão feitos por uma comissão de fiscalização composta por mínimo três servidores; e (iv) Relatórios
dos Diários da Obra de fevereiro a abril de 2015 assinados pelos membros da Comissão constituída
em 15/4/2015 (peça 77, p. 6).
27. Diante dos argumentos apresentados, sustenta estar provado que não haveria qualquer
participação em ato de irregularidade que contrariasse a Lei 8.666/93, no que diz respeito à
ocorrência do atraso da obra, e requer que seja excluído dos autos.
II.1.1.2 Análise das razões de justificativa
28. Em linhas gerais, pode-se observar que as razões de justificativa apresentadas pelo
defendente abrangem argumentos que pretendem afastar sua responsabilidade pela fiscalização do
Contrato 91/2014, uma vez que alega falta de recursos documentais e falta de competência devido a
não formação da comissão de fiscalização.
29. Verifica-se, no entanto, que a responsabilidade do agente foi constituída por meio da
Portaria da Secretaria Municipal de Saúde 102/2014 - CGCC/SEMUS (peça 94, p. 24), de 24/6/2014,
que o designou para fiscalizar, atestar e acompanhar a execução do contrato em questão. Tal portaria
observa o disposto no art. 67 da lei 8.666/1993 e na jurisprudência deste Tribunal, por meio dos
Acórdãos 1534/2009 e 540/2008, que, em síntese, estabelecem que a execução do contrato deve ser
acompanhada e fiscalizada por, pelo menos, um representante da Administração especialmente
designado.
30. Desta forma, a alegação da falta de competência para fiscalizar a obra com a justificativa
de que o contrato determina que deveria ser feita por uma comissão de fiscalização composta por três
servidores não procede, pois a Lei 8.666/1993 não estabelece um número mínimo de fiscais para uma
obra, nem torna impeditivo a fiscalização por apenas um servidor.
31. Registre-se, ainda, que o art. 67 da referida Lei dispõe que a execução do contrato deverá
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado e foi
esse dispositivo, em conjunto com o inciso III do art. 58 da mesma Lei, utilizado como fundamento
para emissão da Portaria da Secretaria Municipal de Saúde 102/2014 - CGCC/SEMUS. Portanto, em
que pese a disposição no contrato de que se previa a composição de uma comissão de fiscalização, a
mencionada portaria designou apenas um fiscal, o que também encontra respaldo legal. Dessa forma,
o Sr. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo tinha pleno conhecimento de suas atribuições ao ser designado
como fiscal do Contrato 091/2014.
32. Quanto ao argumento sobre a falta de documentação para exercer o acompanhamento da
execução do contrato, não foram apresentadas evidências que corroborem o efetivo prejuízo que a
ausência desses documentos gerou para a fiscalização, nem sequer foi apontado quais seriam esses
documentos.
33. De todo modo, não se verificou nenhuma atitude ou registro formal por parte do defendente
para advertir a administração quanto a essa alegada falta de competência ou falta de documentos
pertinentes para a fiscalização. Desta forma, era razoável exigir do responsável conduta diversa
daquela que ele adotou no caso em questão.
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34. Verifica-se que essa inércia mantida pelo agente durante o período de 10 meses em que se
configurou como fiscal do contrato agravou de forma determinante o atraso no andamento do
empreendimento. De acordo com o cronograma físico da obra, em abril de 2015 (data em que deixou
de ser fiscal do contrato) o empreendimento deveria encontrar-se na etapa de instalação de
esquadrias, ferragens e vidro. No entanto, ao analisar os diários de obra, verifica-se que no período
estava sendo executada a etapa de fundação (peça 77, p. 6).
35. Por todo o exposto, conclui-se que os argumentos apresentados nas razões de justificativa
pelo fiscal da obra não foram suficientes para afastar as conclusões obtidas na auditoria realizada
por este Tribunal. Assim, propõe-se a rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, por
não ter tomado as ações necessárias para que as obras mantivessem seu ritmo de execução normal.
II.1.2 Razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Evandro Tito Ferreira Soares
(CPF 876.303.113-20), Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (CPF 739.025.513-72) e Felipe Castelo
Branco Reis (CPF 017.654.273-63) – Membros da Comissão de Fiscalização
36. Tendo em vista que os Srs. Evandro Tito Ferreira Soares e Adriano Gonçalves dos Reis
Lobo foram representados pelo mesmo procurador (Diêgo José Franco Ferres, OAB/MA 10.768, peça
93) e que Felipe Castelo Branco Reis apresentou razões de justificativa para as irregularidades
apontadas na mesma linha dos demais fiscais, a exposição dos argumentos de defesa e a respectiva
análise serão examinadas em conjunto.
37. O Sr. Evandro Tito Ferreira Soares apresentou razões de justificativa em documento datado
de 7/10/2016 (peça 94), o Sr. Adriano Gonçalves dos Reis Lobo no documento datado de 23/9/2016
(peça 80) e Felipe Castelo Branco Reis na peça 85, datada de 27/11/2016.
38. Preliminarmente, os Srs. Evandro e Adriano alegam que somente foram designados como
fiscais do Contrato 91/2014 em 15/4/2015 (10 meses após o início da vigência contratual) e, portanto,
não poderiam responder por períodos anteriores à data de designação (peça 94, p.6). Afirmam que
herdaram a fiscalização do contrato com todas as suas particularidades, ou seja, que o descompasso
do cronograma físico-financeiro foi manifesto desde o início da execução contratual.
39. Portanto, sustentam previamente que não possuem legitimidade passiva para constar nos
autos, tendo em vista que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções proíbe a aplicação de
sanções às administrações atuais por atos de gestão praticados por administrações anteriores (peça
94, p.6).
40. Em outro ponto de suas defesas, os fiscais apontam como argumento basilar que o relatório
de fiscalização parte de uma premissa equivocada ao afirmar que é insuficiente a justificativa para o
atraso nas obras apresentada pela Semus de que não havia recursos disponíveis para execução do
contrato (peça 94, p.4).
41. Alegam que houve um pedido de medição no valor de R$ 807.123,41 concernente ao período
de 24/6/2014 a 30/12/2014, embasado na Nota Fiscal 220/2015, que não foi pago pela Caixa por não
haver recursos na conta do Convênio 795472/2013. Sustentam que a mandatária orientou os fiscais
da Semus a cancelar a medição de R$ 807.123,41, e, por sua vez, modificá-la para o valor de R$
520.833,33 adequando-se ao valor disponível na conta (peça 94, p.8).
42. Como evidência, apresentam um primeiro pedido de medição solicitado pela empresa em
23/2/2015 (peça 94, p.29) e a nota fiscal 220/2015, emitida em 23/7/2015, no valor de R$807.123,41,
cancelada (peça 94, p.31). Apresentam ainda tela do extrato da Conta de Convênio 795472/2013
apontando uma disponibilidade financeira de R$500.000,00 em novembro de 2015 (peça 94, p.35) e
uma segunda nota fiscal 245/2015 emitida em 17/11/2015 no valor R$ 520.833,33 (peça 94, p.40).
43. Alegam que houve um desmembramento dos processos de pagamento, sendo o primeiro em
6/4/2015, período de medição de 24/6/2014 a 31/8/2015, no valor de R$520.833,33 (nota fiscal
emitida em 17/11/2015) e, o segundo em 25/2/2016 sob a rubrica pagamento referente à
complementação da 1ª medição, no valor de R$ 2.753.956,56 (peça 94, p.9).
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44. Apresentam como evidência, além das notas fiscais acima citadas, a Nota de Esclarecimento
emitida pela Coordenação de Engenharia e Manutenção de Prédios/SEMUS e assinada por Felipe
Castelo Branco Reis (Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios), elucidando que a
empresa Gomes Sodré Engenharia emitiu nota fiscal 245 no valor de R$ 520.833,33 como parte da 1ª
medição parcial dos serviços executados no período de 24/6/2014 a 31/8/2015 e posteriormente a nota
fiscal 257/2016 no valor de R$ 2.753.956,56 como complementação da medição referente aos serviços
prestado no mesmo período (peça 94, p.53).
45. Diante dos fatos por ele apresentados, os defendentes argumentam que o desmembramento
dos processos de pagamento reside no fato da ausência de disponibilidade financeira do Concedente
(Ministério da Saúde). Apresentam diversas matérias jornalísticas para demonstrar que foi necessária
uma intervenção política do Município de São Luís para que o recurso do Ministério da Saúde fosse
disponibilizado na Conta do Convênio.
46. Por fim, alegam que a Comissão de Fiscalização de Execução das Obras notificou a
empresa Gomes Sodré Engenharia nos dias 2/12/2015, 18/4/2016 e 27/6/2016, para que retomasse a
execução da obra, que se encontrava paralisada desde outubro de 2015.
47. Na mesma linha dos demais membros da comissão, o Sr. Felipe Castelo Branco argumenta
que assumiu o cargo de fiscal do contrato somente em 15/4/2015 e que a partir de então passou a
acompanhar a execução do objeto para minimizar os atrasos, conforme demonstrado nos Registros
Diário da Obra que apresentou como evidências (peça 85).
48. Argumenta que apesar de a Caixa Econômica Federal ter recebido o oficio de medição em
agosto de 2015 no valor de R$ 3.274.789,89, o pagamento à empresa de engenharia somente foi
realizado no dia 3/10/2015, no valor de R$ 500.000,00, e o restante em janeiro de 2016 (5 meses após
o envio do ofício à Caixa).
49. Afirma que notificou a empresa Gomes Sodré Engenharia em dezembro de 2015 pedindo
explicação sobre a paralisação da obra e obteve como resposta que a falta de recurso financeiros por
parte do Ministério da Saúde, bem como o momento político e a incerteza econômica nacional eram
impeditivos de continuidade da execução da obra (peça 85, p.15).
50. Entende que, das sanções previstas na lei de Licitações para inexecução contratual, a
notificação ao contratado era a medida mais adequada para a situação, pois a aplicação de multa
seria uma punição desproporcional ante o caso de não recebimento do recurso (peça 85, p.6).
51. Alega que após o pagamento do restante do valor em janeiro de 2016, ainda notificou a
empresa duas vezes, em abril e junho de 2016 (peça 85, p.15-17), tendo as obras retomadas em
13/6/2016.
II.1.2.1 Análise das razões de justificativa
52. Considerando que as razões de justificativa dos três fiscais de execução da obra abrangem
argumentos relacionados à falta de disponibilidade de recursos financeiros, à legitimidade para
configuração nos autos e à adoção de medidas necessárias ao devido andamento da obra, é válida a
análise de forma estruturada destes pontos.
Quanto à falta de legitimidade para constar nos autos
53. Neste ponto, os fiscais ponderam que, quando assumiram a fiscalização do contrato, já
havia um descompasso do cronograma físico-financeiro configurado, e, portanto, não poderiam
responder pelo atraso gerado anteriormente às suas designações.
54. De fato, é procedente a afirmação de que os fiscais não poderiam responder por períodos
anteriores à data de designação, em consonância ao princípio da intranscendência subjetiva das
sanções. Porém, ao se tonarem fiscais de execução em 15/4/2015, os agentes passam a ser
responsáveis pelo acompanhamento do contrato, tendo o dever, inclusive, de atuar tempestivamente
no sentido de evitar que falhas na fiscalização anterior prejudicassem o interesse público, adotando
providências no sentido de evitar futuros atrasos.
55. Neste sentido, a Comissão de Fiscalização ter sido designada quando já havia um atraso
configurado na execução das obras não exime a responsabilidade dos fiscais pelo dever de tomar
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providências para que a execução do contrato retomasse o curso normal e não mais houvesse
desnecessários atrasos. Porém, tal fato deve ser considerando como atenuante para fins de
responsabilidade, uma vez que os fiscais já assumiram a fiscalização do empreendimento com
considerável atraso nas obras.
Quanto à falta de disponibilidade de recursos financeiros no contrato de repasse
56. Em que pese as audiências dos responsáveis serem motivadas pela omissão dos fiscais da
obra quanto à adoção de medidas necessárias para evitar o atraso do empreendimento, os
defendentes optaram, em suas razões de justificativas, em imputar a responsabilidade pelo não
cumprimento do cronograma físico à falta de disponibilidade de recursos financeiros do contrato de
repasse.
57. Tal fato já havia sido objeto de discussão no Relatório de Fiscalização, concluindo-se que o
motivo para o atraso não foi a falta de recursos, pois esses, quando solicitados por parte da Semus ao
MS/CEF, foram repassados (peça 47, p.9). Porém, em virtude das novas informações apresentadas, é
necessário acrescentar os seguintes fatos à linha do tempo anteriormente apresentada:
Figura 2 – Cronologia atualizada da execução da obra

Fonte: elaboração própria
58. Considerando o motivo pelos quais as audiências foram motivadas (omissão dos fiscais da
obra quanto à adoção de medidas necessárias para evitar o atraso do empreendimento), é necessário
ponderar sobre quais as medidas seriam consideradas adequadas diante das circunstâncias que
envolviam o empreendimento. Para isso, é necessário efetuar algumas observações.
59. Inicialmente, constata-se que o tempo decorrido entre o primeiro pedido de medição da
empresa contratada e o efetivo pagamento das notas fiscais foi de 1 ano e 1 mês, razão pela qual a
empresa decidiu paralisar as obras em outubro de 2015.
60. Esse lapso temporal decorreu de diversos fatores, entre eles destacam-se o tempo entre o
primeiro pedido de medição e o envio à Caixa do pedido de vistoria (8 meses) e o prazo para
liberação do recurso na conta do convênio (5 meses).
61. Em relação ao tempo decorrido entre o primeiro pedido de medição e o envio à Caixa do
pedido de vistoria, é necessário pontuar que a comissão de fiscalização foi instituída dia 15/4/2015,
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ou seja, somente 2 meses após o pedido de medição. Após assumir, verificam-se como ações adotadas
a realização da medição e o encaminhamento à Caixa do pedido de vistoria com valores atualizados.
62. Assim, até esse momento do curso contratual não se verifica nenhuma omissão por parte da
comissão que tenha contribuído para o atraso nas obras. De forma contrária, observa-se que foram
adotadas ações no sentido tentar readequar o fluxo físico-financeiro, uma vez que a empresa não
havia recebido pelos serviços prestados.
63. Sobre o processo de pagamento, verifica-se que a Caixa, ao constatar que o valor total
atestado pela medição (R$ 3.274.789,89) era maior que o disponível na conta do Contrato de Repasse
795472/2013 (R$500.000,00), fez a solicitação de recursos ao Ministério da Saúde, cuja liberação
ocorreu em janeiro de 2016 (peça 41, p. 2).
64. Ou seja, o recurso estava disponível para pagamento à contratada somente 5 meses após o
pedido de vistoria ser encaminhado à Caixa, o que corrobora o argumento apresentado pela comissão
de que a falta de recursos foi determinante para a paralisação das obras.
65. Diante da situação, os ficais adotaram ações no sentido de minimizar o prejuízo da empresa
por meio do desmembramento do pagamento (peça 94, p. 53), de modo que uma das notas fiscais
atingisse o valor da disponibilidade financeira (nota 245/2015 no valor de R$ 520.833,33 e nota
257/2016 no valor de R$ 2.753.956,56). Posteriormente, ainda se verifica a aplicação de notificações
à contratada na tentativa de retornar à execução contratual.
66. Desse modo, considerando as documentações apresentadas, não é possível afirmar que
houve omissão por parte da comissão de fiscalização que ocasionou o atraso nas obras. Observou-se
que após a instituição da comissão houve um acompanhamento mais efetivo da obra em comparação
ao fiscal anterior, uma vez que se iniciou a elaboração dos diários de obra (peça 77, p. 6), foram
aplicadas notificações à empresa (peça 94, p. 59), bem como houve uma tentativa de minimizar os
impactos da falta de recursos a partir do desmembramento do pagamento da medição em duas notas
fiscais (peça 94, p. 53).
67. O que se pode concluir a partir do histórico do contrato é que o atraso e a paralisação das
obras foram consequências de um conjunto de ações e omissões de responsabilidade de diversos
atores. Primeiramente, constata-se a omissão do primeiro fiscal da obra, Sr. Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo, e a demora da empresa em solicitar a primeira medição, o que provocou um acúmulo de
serviços a serem pagos. Por isso, houve a necessidade de solicitar recursos junto ao Ministério da
Saúde, processo esse que durou tempo suficiente para a empresa decidir pela paralisação da obra
ante a insegurança quanto ao recebimento pelos serviços prestados.
68. Por todo exposto, conclui-se que os argumentos apresentados nas razões de justificativa pela
comissão de fiscalização da obra foram suficientes para afastar as conclusões obtidas e, por isso,
propõe-se acatar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Evandro Tito Ferreira Soares,
Adriano Gonçalves dos Reis Lobo e Felipe Castelo Branco Reis.
II.2 Conduta: não ter tomado providências para regularizar a situação da obra diante de
sinais de atraso na execução do contrato de repasse
69. O Despacho do Ministro Relator determinou a audiência do Sr. Messias França dos Santos
Junior e da Sra. Regina Célia Barbosa Ribeiro em razão de não terem tomado providências para
regularizar a situação da obra diante de claros sinais de atraso na execução do contrato de repasse.
70. A culpabilidade da conduta e o nexo de causalidade descritos no Relatório de Auditoria
apontam que, como gestores do contrato de repasse, os agentes são responsáveis por garantir sua
correta execução, devendo ter conhecimento dos normativos que poderiam ter sido utilizados para
essa finalidade. Ao deixarem de adotar essas medidas, os responsáveis não evitaram, ou sequer
mitigaram, o atraso significativo na conclusão das obras, sendo assim caracterizado o nexo de
causalidade entre a conduta desses agentes e o resultado ilícito (peça 47, p. 25).
II.2.1 Razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Messias França dos Santos Junior (CPF
700.751.583-53) e Sra. Regina Célia Barbosa Ribeiro (CPF 483.501.413-87) - Fiscais do Contrato
de Repasse
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71. O Sr. Messias França dos Santos Junior apresentou razões de justificativas em documento
datado em 28/9/2016 (peça 91).
72. Em sua defesa, o defendente cita dispositivos do normativo interno AE099v12 da Caixa e, de
forma sucinta, afirma que a atuação do engenheiro da Caixa não caracteriza responsabilidade
técnica, civil e penal de fiscalização da obra, sendo essa atividade de responsabilidade exclusiva do
Tomador. Afirma que não é responsabilidade da empresa tutelar e/ou atestar essas ações (peça 98,
p.2).
73. Argumenta que reuniões sem atas foram realizadas na Caixa com solicitação de
interferência da proponente na execução da obra para que apresentasse novas evoluções, porém
houve negativa por parte da executora com alegação de não recebimento do que fora aferido. No
entanto, afirma que o pagamento foi realizado de forma integral (peça 98, p.2).
74. Por fim, sustenta que o relatório de acompanhamento de obra demonstra uma evolução de
13,20% para um atraso de 45,6%, ou seja, uma demonstração que foi percebido o atraso e as
reuniões informais serviram para tentar seguir uma linha de entendimento Caixa - Proponente Executora, com vias a continuidade das obras (peça 98, p.3).
75. A Sra. Regina Célia Barbosa Ribeiro apresentou suas razões de justificava no documento
datado de 20/10/2016 (peça 98).
76. Alega em sua defesa que a Caixa não é órgão de controle e não detém entre suas
competências atribuições de fiscalização sobre qualquer outro agente público ou privado. Acrescenta
que não há dispositivo legal que a autorize ou obrigue a fiscalizar os contratos de execução de obras
que outros entes firmam com empresas (peça 91, item 3.2).
77. Apresenta como embasamento um Documento de Referência elaborado pela Gerência
Nacional de Padronização e Normas Técnicas - GEPAD/Matriz CAIXA (peça 91, p.8):
(...) Não é razoável entender que uma empresa estatal - criada com a função precípua de atuar no
domínio econômico por meio da atividade bancária e que, portanto, deve atuar em similaridade com as
empresas privadas tivesse por finalidade fiscalizar a atuação da Administração Pública. Portanto, qualquer
disposição legal nesse sentido seria temerária, por vulnerar os limites impostos pela Constituição à intervenção
do estado no domínio econômico. Donde se conclui que nem mesmo a Lei poderia, validamente, atribuir à
CAIXA a competência para fiscalizar a atuação da Administração Pública, uma vez que tal atribuição não
condiz com a sua própria natureza jurídica de empresa pública exploradora de atividade econômica.
(...) Certamente o ato de fiscalização praticado por quem não tenha competência para tanto, além de
inválido, consubstanciaria hipótese de abuso de poder. (...) a CAIXA firma Contratos de Prestação de Serviços
com os diversos Gestores dos Programas do OGU, onde, dentre outras questões, são estabelecidas as
obrigações das partes. Com isso, concluímos que a atuação da CAIXA, como interveniente nas transferências
de recursos do OGU, limita-se ao disposto no instrumento de mandato, ou seja, o Contrato de Prestação de
Serviços firmado com o Ministério. Qualquer atuação que sobeje de tais limites é abusiva e, portanto, ilegal.

78. Sustenta, portanto, que a obrigação de acompanhar de forma direta e efetiva a execução dos
contratos se configura, quer por questões de competência, quer por questões de obrigações
contratuais, em deveres do contratado, no caso, o Município de São Luís.
79. Por fim, alega que a vinculação de liberação de recursos à realização de metas definidas no
contrato de repasse é o principal meio de assegurar o alcance do objeto contratual, e que, ressalvados
os alertas de possibilidade de instauração de Tomada de Contas Especial, não possui outros meios
eficazes para exigir o cumprimento de prazos estabelecidos.
80. A defendente apresenta como evidências o Ofício 800/2016/GIGOV/SL de 10/8/2016, no
qual solicita à Semus que adote providência para a retomada da obra e alerta quanto à possibilidade
de instauração de Tomada de Contas Especial. Apresenta também trechos do Contrato de Repasse e
da Portaria Ministerial 507/2011 com as responsabilidades de cada parte do contrato.
II.2.1.1 Análise das razões de justificativa
81. Sobre a responsabilidade do Sr. Messias França dos Santos Junior e da Sra. Regina Célia
Barbosa Ribeiro por não terem tomado providências para regularizar a situação da obra, deve-se
registrar que a matéria era disciplinada de forma ampla por meio da Portaria 507/2011, que trazia
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orientações acerca do dever da Caixa de monitorar, acompanhar e fiscalizar o contrato de repasse,
não havendo orientações específicas sobre a responsabilidade da instituição financeira nas situações
como a do caso concreto. Da mesma forma, o manual normativo interno AE 099 da Caixa, que orienta
seu corpo técnico na fiscalização dos contratos de repasse, também não traz especificações nesse
sentido.
82. Destaca-se que a responsabilidade da Caixa no âmbito dos contratos de repasse foi
disciplinada de forma mais específica somente pela Instrução Normativa MP 2, de 24 de janeiro de
2018, ou seja, em momento posterior ao período abrangido pela auditoria.
83. Tal IN estabelece regras e diretrizes para a execução de contrato de prestação de serviço
para a atuação das instituições financeiras oficiais federais como Mandatárias da União, na gestão
operacional de contratos de repasse, e dispõe no Anexo I:
3.10. Acompanhamento da Execução do Objeto e Desbloqueio de Recursos Financeiros
3.10.1. A CONTRATADA deverá acompanhar a execução do objeto do contrato do repasse,
verificando se o mesmo está evoluindo de forma compatível com os documentos técnicos aceitos.
3.10.2. Nas visitas de campo, as equipes de engenharia da CONTRATADA deverão observar se:
(...)
b) o avanço físico da execução do objeto atestado pela fiscalização técnica do CONVENENTE é
compatível com as obras ou serviços verificados em campo e com o projeto aceito;
c) o avanço físico da execução do objeto atestado pela fiscalização técnica do CONVENENTE é
compatível com o cronograma físico-financeiro vigente;
d) o respectivo valor financeiro calculado pela fiscalização técnica do CONVENENTE é compatível com
o avanço físico verificado em campo (grifos acrescidos).

84. Além disso, o item 9.2.7 do Acórdão 2.153/2018-Plenário, sob relatoria do Ministro Augusto
Sherman, recomendou ao Ministério das Cidades a adoção de medidas com vistas a estabelecer
rotinas de contingência a serem “disparadas” nos casos de verificação de riscos críticos ou de
atrasos de etapa de cronograma, de modo a atribuir sentido e consequência práticos à atividade de
acompanhamento.
85. Isso ocorreu devido à constatação da equipe de auditoria de que havia deficiências nos
controles internos da Mandatária em relação ao acompanhamento, avaliação e aferição da execução
do objeto pactuado. Não havia em 2017, ano da auditoria realizada no âmbito do TC 031.563/2016-3,
procedimentos que previssem uma atuação tempestiva da Mandatária para identificar atrasos na
execução do objeto e exigir a adoção das providências que se fizerem necessárias ao bom andamento
do objeto.
86. Não há, portanto, embasamento legal para exigir dos fiscais do contrato de repasse conduta
diversa do adotado. Conforme apontado pelos fiscais, o atraso da execução das obras foi
demonstrado no relatório de acompanhamento de obra, mas em se tratando de reponsabilidade
contratual, cabia ao tomador de recursos adotar atitudes para o devido cumprimento do cronograma
físico-financeiro.
87. Assim, entende-se que as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Messias França dos
Santos Junior e da Sra. Regina Célia Barbosa Ribeiro devem ser acatadas, em razão de não haver na
época da auditoria legislação que exigisse conduta diversa da adotada pelos fiscais, sem prejuízo dos
avanços necessários e urgentes, por parte do Concedente e da Mandatária, para devido comprimento
do item 9.2.7 do Acórdão 2.153/2018-Plenário.
CONCLUSÃO
88. A presente instrução teve por objetivo realizar a análise das razões de justificativa
apresentadas pelos seguintes responsáveis em resposta à audiência determinada por meio do
despacho do Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues:
Rogério Luiz Ribeiro de Araújo
Fiscal da Obra de 7/2014 a 4/2015
Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano Gonçalves dos
Reis Lobo e Felipe Castelo Branco Reis
Comissão de Fiscalização a partir de 4/2015
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Messias França dos Santos Junior e Regina Célia
Barbosa Ribeiro
Fiscais do Contrato de Repasse

89. Quanto ao Sr. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, verificou-se que os argumentos apresentados
pelo fiscal para as falhas na fiscalização durante o período 7/2014 a 4/2015 não merecem prosperar,
pois não foram apresentados fatos novos ou suficientes para retirar sua responsabilidade na
fiscalização do contrato, conforme alegado.
90. Já os fiscais da Comissão de fiscalização, designados em 4/2015, apresentaram como
principal justificativa para o ritmo lento da obra e consequente paralisação a falta de recursos na
conta do convênio para pagamento dos serviços executados. Conforme observou-se pelos documentos
apresentados, a falta de recursos ficou constatada, sendo necessário inclusive efetuar o
desmembramento do pagamento da medição em duas notas fiscais para adequar o valor à
disponibilidade financeira do contrato de repasse. Também se constatou-se que as atitudes adotadas
pela comissão de notificar à empresa contratada foram pertinentes diante dessas circunstâncias as
quais a obra estava exposta de falta de pagamento. Desta forma, propôs-se acatar as razões de
justificativas apresentadas pelos Srs. Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano Gonçalves dos Reis Lobo
e Felipe Castelo Branco Reis.
91. Em relação aos fiscais do contrato de repasse, Sr. Messias França dos Santos Junior e Sra.
Regina Célia Barbosa Ribeiro, ambos afirmam que não possuem competência legal e contratual para
fiscalizar a execução da obra. De fato, não havia na época legislação ou compromisso da Caixa em
efetuar a fiscalização da obra, sendo seu papel o de acompanhar de forma mais sistêmica o contrato
de repasse. Verificou-se que sua participação no ateste das medições e pagamento dependem de
manifestação por parte do Tomador do recurso para que possa tomar as providências pertinentes.
Desta forma, entendeu-se por acatar as razões de justificativas apresentadas pelos Sr. Messias França
dos Santos Junior e Sra. Regina Célia Barbosa Ribeiro.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
92. Do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo (CPF
248.611.893-49), aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 em virtude de não
ter tomando as ações necessárias e previstas no contrato e nos arts. 78 e 87 da Lei 8.666/1993, a fim
de evitar a ocorrência do atraso na obra.
b) acatar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Evandro Tito Ferreira Soares (CPF
876.303.113-20), Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (CPF 739.025.513-72) e Felipe Castelo Branco
Reis (CPF 017.654.273-63), Messias França dos Santos Júnior (CPF 700.751.583-53) e pela Sra.
Regina Célia Barbosa Ribeiro (CPF 483.501.413-87).”
É o relatório.
VOTO
Atuo no presente processo por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019, em virtude do
afastamento do Ministro Walton Alencar Rodrigues, motivo de viagem em missão oficial.
Trata-se de Auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA (Semus), no
Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), e na Caixa Econômica Federal (Caixa), no período de 30/5/2016
a 8/7/2016, no âmbito do Fiscobras 2016, cujo objetivo foi fiscalizar as obras de construção da
Maternidade de Alto Risco da Cidade Operária, localizada em São Luís/MA.
A obra foi viabilizada por meio do Contrato de Repasse 795.472/2013 (peça 28), celebrado entre
o Ministério da Saúde, representado pela Caixa, e a Semus. Para tanto, foram previstos
R$ 24.000.000,00, provenientes do FNS/MS, e R$ 1.000.000,00, à contrapartida do município de São
Luís/MA.
A Empresa Gomes Sodré Engenharia venceu o certame de licitação do empreendimento com
proposta no valor de R$ 24.807.123,00, tendo assinado o Contrato 91/2014, em 24/6/2014, sob o
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regime de execução de empreitada por preço global, com vigência e prazo de execução de 24 meses
(peça 47, p. 6).
A fiscalização dos 10 primeiros meses de vigência do contrato ficou sob a responsabilidade do
servidor Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, designado por meio da Portaria 102/2014 - CGCC/SEMUS,
em 24/6/2014 (peça 94, p. 24). A comissão de fiscalização do Contrato 91/2014 foi constituída
somente em abril de 2015, por meio da Portaria Conjunta SEMUS/SEMOSP 102/2015 (peça 94, p.
27).
Em junho de 2016, a equipe de fiscalização do TCU realizou visitas técnicas à obra e verificou
que a etapa de fundações ainda não havia sido finalizada, embora o prazo contratual para conclusão
desses serviços fosse setembro de 2014. Questionada acerca da irregularidade, a Semus informou que
as obras estiveram paralisadas de outubro de 2015 a junho de 2016 porque a Caixa repassou somente
R$ 3.144.000,00 dos R$ 24.000.000,00 previstos (peça 38, p.1).
A Caixa e o Ministério da Saúde, por sua vez, afirmaram que a liberação dos recursos para a
execução da obra dependia de solicitação da Semus e, decorridos dois anos da ordem de início dos
serviços, houve um único pedido de vistoria encaminhado à Caixa, em 18/8/2015, no valor de
R$ 3.274.789,89 (peça 34 e 35).
Além disso, conforme o extrato da conta do convênio, R$ 500.000,00 referentes a recursos
federais estavam disponíveis para uso, em outubro de 2014, e R$ 2.644.000,00, em janeiro de 2016,
totalizando R$ 3.144.000,00 (peça 40, item 5).
Não obstante os relevantes atrasos, a comissão de fiscalização do contrato realizou apenas três
notificações à empresa contratada, em dezembro de 2015, abril e junho de 2016. Não promoveu outras
medidas previstas no contrato para que as obras retomassem o seu ritmo de execução normal.
Neste momento processual, analisam-se as audiências dos responsáveis, pelas irregularidades a
seguir descritas:
a) fiscais de execução da obra: Rogério Luiz Ribeiro de Araújo (fiscal de obra), Evandro Tito
Ferreira Soares (Coordenador de Fiscalização/Semosp), Adriano Gonçalves dos Reis Lobo
(Engenheiro Civil/Semosp), e Felipe Castelo Branco Reis (Coordenador de Engenharia / Semus), por
não terem promovido as ações necessárias e previstas no contrato e na Lei 8.666/1993, a fim de evitar
a ocorrência do atraso na obra, contrariando os arts. 8º, 57, § 3º e 78, da Lei 8.666/1993, as cláusulas
21ª e 22ª do Contrato 091/2014, e a jurisprudência do TCU (Acórdão 292/2008-Plenário);
b) responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Repasse 795472/2013:
Regina Célia Barbosa Ribeiro (Gerente da GIGOV de São Luís/MA) e Messias França dos Santos
Júnior (Engenheiro da Caixa), por não terem tomado providências para regularizar a situação da obra
diante de claros sinais de atraso na execução do contrato de repasse, contrariando os arts. 5º, 33 e 67,
da Portaria Interministerial 507/2011.
Após a análise das audiências, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana
(SeinfraUrbana) propôs: i) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo fiscal do contrato
Rogério Luiz Ribeiro de Araújo e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992; e ii)
acolher as razões de justificativas apresentadas por Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano Gonçalves
dos Reis Lobo e Felipe Castelo Branco Reis, membros da comissão de fiscalização do contrato; e por
Messias França dos Santos Júnior e Regina Célia Barbosa Ribeiro, funcionários da Caixa responsáveis
pelo acompanhamento do contrato de repasse.
II
Anuo à proposta de encaminhamento da unidade técnica e incorporo suas análises e conclusões
às minhas razões de decidir, sem prejuízo de tecer considerações.
As razões de justificativa apresentadas por Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, fiscal do Contrato
91/2014 entre setembro de 2014 e abril de 2015, não fazem alusão a fatos novos ou suficientes para
elidir sua responsabilidade.
A alegação da falta de competência para fiscalizar a obra, amparada no argumento de que o
termo do contrato dispôs expressamente que a avença seria fiscalizada por comissão de licitação
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composta por três servidores não procede. Rogério Luiz Ribeiro de Araújo tinha pleno conhecimento
de suas atribuições quando foi designado como fiscal do Contrato 091/2014, por meio da Portaria da
Secretaria Municipal de Saúde 102/2014 - CGCC/SEMUS, nos termos dos art. 67 c/c 58, III, da Lei
8.666/1993.
O art. 67 estabelece que a execução do contrato administrativo deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração designado especialmente para essa finalidade, sem
estabelecer número mínimo de fiscais ou qualquer impedimento de fiscalização por apenas um
servidor.
Em que pese tenha alegado falta de documentação para exercer o acompanhamento da execução
do contrato, o responsável sequer apontou quais seriam esses documentos. Tampouco demonstrou ter
realizado registro formal para advertir a Administração quanto à alegada falta de competência e de
documentos pertinentes para exercer a fiscalização que lhe foi atribuída.
A inércia de Rogério Luiz Ribeiro de Araújo durante o período de 10 meses em que foi fiscal do
Contrato 91/2014 deu ensejo a grande parte do atraso no andamento do empreendimento, que, em abril
de 2015 (data em que deixou de ser fiscal da avença) deveria estar na etapa de instalação de
esquadrias, ferragens e vidro e, no entanto, encontrava-se na etapa de execução de fundações.
Rejeito, por conseguinte, as razões de justificativas apresentadas por Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo e aplico-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em razão de ter-se omitido na
adoção de medidas necessárias à manutenção do ritmo de execução normal das obras.
Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano Gonçalves dos Reis Lobo e Felipe Castelo Branco Reis,
membros da comissão de fiscalização do Contrato 91/2014, constituída em abril de 2015,
comprovaram, por meio dos documentos apresentados, que faltaram recursos ao Contrato de Repasse
795.472/2013, o que motivou mais atrasos e a paralisação da obra. Alegaram ainda que, ao assumirem
a fiscalização do contrato, já havia um considerável descompasso do cronograma físico-financeiro
configurado, pelo qual não podem ser responsabilizados.
Demonstraram que, a fim de minimizar o impacto da falta de recursos para pagamento,
orientaram que a medição apresentada pela empresa contratada, em agosto de 2015, no montante de
R$ 3.274.789,89 (peças 34 e 35), fosse desmembrada em duas notas fiscais, para que os pagamentos
fossem realizados de acordo com a disponibilidade financeira do contrato de repasse, conforme a
“Nota de Esclarecimento”, peça 81, p. 14. Foram então emitidas duas notas fiscais: uma no valor de
R$ 520,833,33, em 17/11/2015 (peça 90, p.25-28) e paga em 14/3/2016 (peça 90, p.29-32); e outra, no
montante de R$ 2.753.956,56, em 15/2/2016 (peça 90, p. 33-37) e paga em 23/3/2016 (peça 90, p. 3841).
A obra foi paralisada em outubro de 2015. A comissão de fiscalização do Contrato 91/2014
alegou que, ante a situação de indisponibilidade de recursos do contrato de repasse e a ausência de
recebimentos pela contratada, entendeu que, das sanções previstas na Lei de Licitações para
inexecução contratual, a notificação à contratada era a medida mais adequada à situação, pois a
aplicação de multa seria punição desproporcional.
A comissão notificou a Empresa Gomes Sodré Engenharia em dezembro de 2015, solicitando
explicação pela paralisação da obra e obteve, como resposta, que a falta de recursos financeiros por
parte do Ministério da Saúde, o momento político e a incerteza econômica nacional levaram a empresa
à falta de suporte financeiro para arcar com o cronograma previsto inicialmente, e, consequentemente,
à paralisação temporária dos serviços (peça 85, p.15).
Após os pagamentos referentes à primeira medição, a comissão de fiscalização notificou a
contratada por mais duas vezes, uma, em abril, e outra, em junho de 2016 (peça 85, p.16-17). As obras
foram retomadas em 13/6/2016.
Ressalto que, ainda em fevereiro de 2015, quando o Contrato 91/2014 estava sob a fiscalização
de Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, a Empresa Gomes Sodré Engenharia apresentou a primeira
medição à administração, no valor de R$ 807.123,41, que não foi encaminhada para vistoria da Caixa e
pagamento.
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Dois meses depois, em 15/4/2015, a comissão de fiscalização foi constituída. Promoveu nova
medição e solicitou vistoria à Caixa, em agosto de 2015, já com valores atualizados. A instituição
financeira, ao verificar que o montante atestado pela medição, de R$ 3.274.789,89, era superior àquele
disponível na conta do Contrato de Repasse 795.472/2013, de R$ 500.000,00, solicitou mais recursos
ao Ministério da Saúde, em outubro de 2015, os quais foram repassados apenas em janeiro de 2016
(peça 41, p. 2).
Ante a situação, a comissão de fiscalização do contrato procurou minimizar o prejuízo da
empresa contratada por meio do desmembramento do pagamento, de modo que uma das notas fiscais
atingisse o valor da disponibilidade financeira (nota 245/2015 no valor de R$ 520.833,33).
Posteriormente, notificou a contratada na tentativa de retornar à execução contratual.
Pelo exposto, o atraso e a paralisação das obras foram consequências de um conjunto de ações e
omissões de responsabilidade de diversos atores. O primeiro fiscal da obra, Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo, foi omisso e a empresa contratada demorou a solicitar a primeira medição, o que gerou
acúmulo de serviços a serem pagos. Não havia recursos disponíveis suficientes na conta do contrato de
repasse. Foi necessário solicitar recursos junto ao Ministério da Saúde, processo que demorou
suficientemente para a empresa contratada decidir pela paralisação da obra, ante a insegurança acerca
do recebimento pelos serviços já prestados.
Assim, não é possível associar o atraso e a paralisação da obra aos atos ou omissões da comissão
de fiscalização. Ao contrário, após assumir a fiscalização do contrato, houve acompanhamento mais
efetivo da obra, iniciou-se a elaboração dos diários de obra (peça 77, p. 6), foram aplicadas
notificações à empresa contratada (peça 94, p. 59), e houve a tentativa de minimizar os impactos da
falta de recursos, a partir do desmembramento do pagamento da primeira medição, em duas notas
fiscais.
Acolho, por conseguinte, as razões de justificativas apresentadas por Evandro Tito Ferreira
Soares, Adriano Gonçalves dos Reis Lobo e Felipe Castelo Branco Reis, membros da comissão de
fiscalização do Contrato 91/2014.
Quanto ao acompanhamento do contrato de repasse pela Caixa, em 2017, ano em que a auditoria
foi realizada, não havia normativos prevendo procedimentos de atuação da Mandatária na identificação
tempestiva de atrasos na execução do objeto e na adoção de providências necessárias ao bom
andamento do objeto.
A responsabilidade da Caixa no âmbito dos contratos de repasse foi disciplinada somente em
janeiro de 2018, por meio da Instrução Normativa MP 2, ou seja, posteriormente ao período abrangido
pela auditoria.
Não há, portanto, base legal para exigir dos fiscais do contrato de repasse conduta diversa
daquela adotada. Conforme demonstraram, o atraso na execução das obras foi identificado no relatório
de acompanhamento e, por meio do Ofício 800/2016/GIGOV/SL, de 10/8/2016, a Caixa solicitou à
Semus a adoção de providência para a retomada da obra e alertou quanto à possibilidade de
instauração de Tomada de Contas Especial. Porém, cabia ao tomador de recursos, ou seja, à Semus,
garantir o cumprimento do cronograma físico-financeiro.
Acolho, portanto, as razões de justificativas de Regina Célia Barbosa Ribeiro (Gerente da
GIGOV de São Luís/MA) e de Messias França dos Santos Júnior (Engenheiro da Caixa), responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Repasse 795472/2013, tendo em vista que não
possuíam competência legal e contratual para fiscalizar a execução da obra.
Por fim, apesar do prejuízo social causado à população de São Luís/MA pelo atraso de dois anos
na obra, até a data da auditoria, não se verificaram indícios de prejuízo financeiro ao Erário, uma vez
que não houve alteração do valor contratado.
Além das audiências, por meio do despacho de peça 50, autorizei a realização de determinações
à Semus e à Caixa, para que adotassem medidas com o objetivo de minimizar o atraso nas obras e
ajustar o cronograma e o Plano de Trabalho. A SeifraUrbana informou que a aferição do cumprimento
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dessas determinações seria realizada em processo específico de monitoramento, que, entretanto, ainda
não foi instaurado.
Determino, portanto, que a unidade técnica autue o processo de monitoramento e, naqueles
autos, além de verificar se as determinações já exaradas foram cumpridas, diligencie:
a) a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, para que informe, no prazo de quinze dias,
se o Contrato 91/2014 foi regularmente concluído;
b) a Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato de
Repasse 795.472/2013 foi regularmente concluído e se objeto executado cumpriu os fins para os quais
foi proposto; e encaminhe ao TCU, no mesmo prazo, a respectiva prestação de contas.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2296/2019 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 015.915/2016-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador)
3.2. Responsáveis: Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (739.025.513-72); Evandro Tito Ferreira
Soares (876.303.113-20); Felipe Castelo Branco Reis (017.654.273-63); Messias França dos Santos
Júnior (700.751.583-53); Regina Célia Barbosa Ribeiro (483.501.413-87); Rogério Luiz Ribeiro de
Araújo (248.611.893-49).
4. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Saúde - MS; Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís - MA.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton
Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana).
8. Representação legal:
8.1. Diego Jose Franco Ferres (10.768/OAB-MA), representando Evandro Tito Ferreira Soares e
Adriano Gonçalves dos Reis Lobo;
8.2. Walter Santiago Pereira Junior (7991/OAB-MA), representando Felipe Castelo Branco Reis.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2016,
na Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, no Fundo Nacional de Saúde, e na Caixa
Econômica Federal, cujo objetivo foi fiscalizar as obras de construção da Maternidade de Alto Risco
da Cidade Operária, localizada em São Luís/MA;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Evandro Tito Ferreira Soares, Adriano
Gonçalves dos Reis Lobo, Felipe Castelo Branco, Regina Célia Barbosa Ribeiro e Messias França dos
Santos Júnior;
9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Rogério Luiz Ribeiro de Araújo;
9.3. aplicar a Rogério Luiz Ribeiro de Araújo a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443, de
1992, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias,
contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o
recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da
legislação em vigor;
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9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana que:
9.4.1. autue processo específico de monitoramento para verificar se foram cumpridas as
determinações à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – MA e à Caixa Econômica Federal para
que adotem as medidas cabíveis com o objetivo de minimizar o atraso nas obras e de ajustar os
respectivos cronograma e plano de trabalho;
9.4.2. diligencie, no âmbito do referido processo de monitoramento, junto às seguintes
instituições:
9.4.2.1. à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, para que informe, no prazo de quinze
dias, se o Contrato 91/2014 foi regularmente concluído;
9.4.2.2. à Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato de
Repasse 795.472/2013 foi regularmente concluído e se o objeto executado cumpriu os fins para os
quais foi proposto; e encaminhe ao TCU, no mesmo prazo, a respectiva prestação de contas.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2296-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Plenário
TC 019.018/2005-0
Natureza(s): I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
Responsáveis:
Agência Grottera Comunicação (54.639.463/0001-27); Banco do Brasil
(00.000.000/0059-08); Cláudio de Castro Vasconcelos (252.377.641-34); Henrique Pizzolato
(296.719.659-20); Renato Luiz Belineti Naegele (308.076.621-00); Rossano Maranhão Pinto
(151.467.401-78)
Interessado: Banco do Brasil S.a (00.000.000/1463-07)
Representação legal: Antonio Carlos Rosa (4990-B/OAB-MT); Edgard Hermelino Leite Junior
(92114/OAB-SP) e outros.
SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DO MPTCU. CONTRATO DE
PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CONTRATANTE DE DESCONTO OFERECIDO
POR FORNECEDOR À AGÊNCIA CONTRATADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO DAS DEFESAS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E MULTA. CIÊNCIA.
RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. DELIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES SOBRE A FISCALIZAÇÃO
DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO RELEVANTE DO FISCAL DO
CONTRATO, SEM A QUAL O DANO AO ERÁRIO OU À EMPRESA ESTATAL NÃO TERIA
OCORRIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
RELATÓRIO
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Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Henrique Pizzolato (peça 113), Cláudio
de Castro Vasconcelos (peça 114) e Renato Luiz Belineti Naegele (peças 145-146) contra o Acórdão
3.349/2015 – Plenário (peça 98).
Transcrevo a seguir a instrução do Auditor (peça 158), que contou com a anuência do corpo
diretivo da unidade técnica (peças 159 e 160):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Henrique Pizzolato (peça 113),
Cláudio de Castro Vasconcelos (peça 114) e Renato Luiz Belineti Naegele (peças 145-146) contra o
Acórdão 3.349/2015 – Plenário (peça 98), com o seguinte teor:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento;
9.2. excluir a responsabilidade do Sr. Rossano Maranhão Pinto nestes autos, em virtude de a
conduta questionada ser objeto de análise no TC 023.393/2007-4;
9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d”, 19, caput, e 23, inciso III,
da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis a seguir identificados, condenandoos, solidariamente com a empresa MK Holding de Comunicação Ltda., ao pagamento dos valores
discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da
dívida aos cofres do Banco do Brasil S/A, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora
devidos, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da
legislação em vigor:
Responsáveis Valor do Débito Data
Renato Luiz Belineti Naegele; e
Cláudio de Castro Vasconcelos R$ 958,39 30/11/2000
Henrique Pizzolato; e
Cláudio de Castro Vasconcelos R$ 78.386,42 21/10/2003
9.4. aplicar aos responsáveis Henrique Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos e MK
Holding de Comunicação Ltda., individualmente, a multa prevista na Lei 8.443/1992, art. 57, c/c o
Regimento Interno/TCU, art. 267, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de
15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas
após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança
judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos
do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da
primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada
30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na
forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo
devedor;
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança
judicial das dívidas caso não atendida a notificação;
9.7. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao
procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 16 da
Lei 8.443/1992;
9.8. determinar à SecexFazenda que promova a juntada de cópia deste Acórdão, bem como do
relatório e do voto que o fundamentam, às prestações de contas do Banco do Brasil dos exercícios de
2000, 2001 e 2003 (TCs 009.373/2001-2, 009.744/2002-0 e 008.925/2004-8); e
9.9. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos
responsáveis.
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HISTÓRICO
2. Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial – TCE, instaurada por força do
Acórdão 1.875/2005-Plenário (peça 1, p. 147-148), transcrito abaixo, em razão de representação da
2ª Secretaria de Controle Externo - Secex-2, por sua vez decorrente de auditoria realizada no Banco
do Brasil S/A e no Banco Popular do Brasil S/A, no exercício de 2005, nas áreas de licitações e
contratos de publicidade e propaganda, convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas.
2.1. Na fiscalização realizada, a equipe de auditoria apontou os seguintes indícios de
irregularidade, resumidos pela Exma. Sra. Ministra Ana Arraes (peça 11, p. 1), nos seguintes termos:
2.1. recebimento de bônus ou bonificação de volume (BV) pela agência, sem repasse desse
desconto ao Banco do Brasil, em afronta ao subitem 2.5.11 da cláusula segunda do contrato;
2.2. utilização de base de cálculo para pagamento de honorários baseada em custos superiores
aos efetivamente realizados, pois considerou-se o recebimento do bônus de volume pela agência; e
2.3. fragilidade no acompanhamento e na fiscalização dos contratos de prestação de serviços de
publicidade e propaganda por parte do Banco do Brasil.
2.2. O presente processo foi sobrestado, por meio de despacho (peça 3, p. 65), exarado pelo
Ministro Benjamin Zymler, com a finalidade de aguardar o julgamento do TC 019.444/2005-2, que
trata da consolidação das auditorias executadas nos contratos de propaganda e publicidade em
diversos órgãos da Administração Pública Federal.
2.3. Os referidos autos foram julgados em 1º/12/2010, em sede de pedido de reexame, por
intermédio do Acórdão 3.233/2010-Plenário (peça 3, p. 81), o que permitiu a continuidade do feito
que ora se analisa.
2.4. Após, o Tribunal, com fundamento nos artigos 18 e 20 da Lei 12.232/2010 e no Acórdão
638/2012-Plenário, ratificando voto da Ministra Relatora, acatou as alegações de defesa dos
responsáveis, julgando-lhes as contas regulares com ressalva, por meio do Acórdão 1.715/2012Plenário (peça 10), in verbis:
9.1. levantar o sobrestamento dos autos;
9.2. julgar regulares com ressalva as presentes contas e dar quitação aos responsáveis, com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º,
inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno;
9.3. determinar à 2ª Secex a juntada de cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e
do voto que a fundamentaram, bem como de outras peças e análises que a unidade técnica entender
pertinentes para formação de seu juízo acerca dos fatos, aos autos dos processos TC 009.373/2001-2,
TC-009.744/2002-0 e TC-008.925/2004-8, relativos, respectivamente, às prestações de contas do
Banco do Brasil S.A. dos exercícios de 2000, 2001 e 2003, a fim de avaliar possível omissão dos
responsáveis pelo Banco do Brasil, Srs. Henrique Pizzolatto, Cláudio de Castro Vasconcelos e Renato
Luiz Belineti Naegele, no dever de fiscalizar o contrato celebrado entre o Banco e a empresa Grottera
Comunicação S/C Ltda.;
9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o
fundamentaram, aos responsáveis e ao Banco do Brasil S.A.;
9.5. arquivar os presentes autos.
2.5. O Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, representante do MP junto ao TCU, insatisfeito,
interpôs o presente Recurso de Reconsideração (peça 22), requerendo o conhecimento e, caso não
acolhidas as alegações de defesa a serem porventura apresentadas, o provimento do pedido para
reformar o Acórdão 1.715/2012-Plenário, nos seguintes termos (peça 22, p. 20-21):
a) julgar irregulares as contas dos Srs. Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF 252.377.641-34),
Henrique Pizzolato (CPF 296.719.659-20) e Renato Luiz Belineti Naegele (CPF 308.076.621-00), nos
termos dos artigos. 16, inciso III, alínea “c”, e 19, caput, da Lei 8.443/92;
b) condenar os responsáveis, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas,
fixando, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, o prazo de
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o
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recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Brasil, atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora devidos até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação vigente, quando
paga após o vencimento:
b.1) Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF 252.377.641-34), Renato Luiz Belineti Naegele (CPF
308.076.621-00) e Grottera Comunicação S/C Ltda. (atual MK Holding de Comunicação Ltda. –
CNPJ 54.639.463/0001-27):
Data Valor (R$)
30/11/2000 958,39
b.2) Cláudio de Castro Vasconcelos (CPF 252.377.641-34), Henrique Pizzolato (CPF
296.719.659-20) e Grottera Comunicação S/C Ltda. (atual MK Holding de Comunicação Ltda. –
CNPJ 54.639.463/0001-27):
Data Valor (R$)
21/10/2003 78.386,42
c) aplicar aos responsáveis acima mencionados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da
Lei 8.443/92;
d) autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
e) remeter cópia do inteiro teor da deliberação que vier a ser proferida ao Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 16, §3º, da Lei 8.443/1992.
2.5. Ainda irresignado, Airton Quintella de Castro Menezes também interpôs recurso de
reconsideração (peça 174), requerendo a reforma do julgado. O pedido foi considerado intempestivo,
não tendo a parte apresentado fatos novos, razão pela qual esta Secretaria propôs o não
conhecimento do pedido (peças 183-185), o que foi ratificado pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União (peça 193) e pelo Ministro Relator (peça 196).
2.6. Após abertura de prazo para apresentação de contrarrazões recursais e análise das defesas
apresentadas, o Tribunal, por intermédio do Acórdão 3.349/2015 – Plenário (peça 98), julgou
irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, na forma
transcrita na introdução acima.
2.7. Irresignados, Henrique Pizzolato (peça 113) e Cláudio de Castro Vasconcelos (peça 114),
em petições idênticas, interpuseram recursos de reconsideração, requerendo o acolhimento dos
pedidos e a consequente anulação do Acórdão 3.349/2015 - Plenário (peça 113, p. 20).
2.8. Também inconformado, Renato Luiz Belineti Naegele interpôs recurso de reconsideração
(peças 145 e 146), requerendo a reforma do citado julgado, “para que seja excluída a sua
responsabilidade quanto ao débito apontado” (peça 145, p. 10).
ADMISSIBILIDADE
3. Reiteram-se os exames preliminares de admissibilidade (peças 116-118), ratificados pelo
Exmo. Sr. Ministro-Relator, na peça 124, que concluiu pelo conhecimento dos recursos de Henrique
Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do
Acórdão 3.349/2015 - Plenário, em relação aos recorrentes, eis que preenchidos os requisitos
processuais aplicáveis à espécie.
3.1. Reitera-se, também, o exame preliminar de admissibilidade (peças 151-152), ratificado pelo
Exmo. Sr. Ministro-Relator, na peça 154, que concluiu pelo conhecimento do recurso de Renato Luiz
Belineti Naegele, contudo sem efeito suspensivo, por intempestividade, haja vista o disposto no art.
32, inciso I, da Lei nº 8.443/92; c/c o art. 278, § 1º, do Regimento Interno/TCU.
MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constituem objetos do recurso as seguintes questões:
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a) Se a condenação das partes por tese não apresentada pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União – MPTCU deveria ser objeto de nova oitiva dos responsáveis ou
arquivamento do feito (peças 113, p. 2-4; e 114, p. 2-4);
b) Se os recorrentes eram competentes para fiscalizar a execução do contrato ou ordenar os
pagamentos objetos do acórdão recorrido (peças 113, p. 4-11; 114, p. 4-12; 145, p. 3-10; e 146, p. 114); e
c) Se os recorrentes poderiam ser responsabilizados por fatos ocorridos fora da relação jurídica
com o Banco do Brasil (peças 113, p. 11-33; 114, p. 12-33; e 145, p. 9-10).
5. Condenação das partes por tese não apresentada pelo MPTCU e nova oitiva dos responsáveis
ou arquivamento do feito (peças 113, p. 2-4; e 114, p. 2-4)
5.1. Os recorrentes Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos afirmam, em
preliminar, que a condenação deles com base em tese jurídica não apresentada pelo MPTCU no
recurso de reconsideração deveria ensejar nova oitiva das partes ou arquivamento do feito, tendo em
vista os seguintes argumentos:
a) Por meio do acórdão recorrido, o Tribunal realizou novo julgamento, sobrepondo-se ao
anterior, no qual a Corte julgou regulares com ressalvas as contas dos responsáveis, mas sem anulálo ou torna-lo insubsistente. Logo, ele continua válido (peça 113, p. 3);
b) Não vendo como acolher a tese do MPTCU para rever a decisão, o Tribunal acabou por
acolher outra tese distinta da defendida pela instrução, a qual não foi posta em discussão pelo órgão
ministerial (peça 113, p. 3-4);
c) O Tribunal de Contas da União – TCU se fundamentou no novo julgamento em tese a qual
não deu causa à reabertura do processo e a interrupção do normal deslinde da questão, que seria o
arquivamento do feito. Sobre essa nova tese não foi ouvido o recorrente (peça 113, p. 4);
d) Se as razões postas pelo Ministério Público se mostravam frágeis ou sem fundamento, como
reconheceu a instrução, o resultado óbvio seria o não acolhimento, pois o recurso restou destituído do
melhor direito. Não poderia o Tribunal, em prejuízo do recorrente, mesmo porque não foi ouvido em
obediência ao devido processo legal, construir outra justificativa para rever a decisão (peça 113, p.
4).
Análise
5.2. Os argumentos do responsável não merecem prosperar. Não há afronta ao contraditório e à
ampla defesa quando os fatos e os dispositivos legais envolvidos foram objeto de discussão prévia
entre as partes.
5.3. No presente caso, a controvérsia se encontra entre a admissão ou não do bônus de volume
na legislação aplicável aos contratos de propaganda e publicidade. As irregularidades atribuídas aos
responsáveis são as seguintes, conforme o relatório do acórdão recorrido (peça 100, p. 3):
a) recebimento, pela agência, de valores cobrados de fornecedores a título de bônus de volume,
vantagens essas que seriam de titularidade do Banco do Brasil;
b) incidência da comissão da agência sobre esses mesmos valores, sem subtrair da base de
cálculo a bonificação de volume recebida indevidamente;
c) fragilidade no acompanhamento e fiscalização do contrato pelo Banco do Brasil, acarretando
a responsabilidade dos agentes que detinham referida atribuição (titulares da Diretoria de Marketing
e da Gerência Executiva de Propaganda, subordinada àquela diretoria).
5.4. O MPTCU, além dos resultados da auditoria, das normas de licitações e práticas do
mercado de publicidade, traz, no recurso de reconsideração (peça 22), a discussão relativa aos
artigos 18 e 20 da Lei 12.232/2010, transcritos abaixo; e entende que o normativo tinha como
finalidade chancelar as condutas irregulares abordadas nos presentes autos.
Art. 18. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua
aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de
direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no
parágrafo único do art. 15 desta Lei.
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(...)
Art. 20. O disposto nesta Lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem
regulamento próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e aos
efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação.
5.5. Entretanto, o órgão ministerial especializado considerou que os valores recebidos a título
de bônus de volume pelas agências se mantêm irregulares, por inconstitucionalidade da Lei
12.232/2010, decorrente da afronta aos princípios administrativos da supremacia do interesse público
e da moralidade (peça 22).
5.6. As contrarrazões recursais de Henrique Pizzolato (peça 59) e Cláudio de Castro
Vasconcelos (peça 56) também se utilizam dos mesmos dispositivos, mas exatamente para chancelar a
legalidade da apropriação do bônus de volume pelas agências de publicidade, considerando
constitucional a Lei 12.232/2010.
5.7. O acórdão recorrido, por sua vez, realizou interpretação, também sobre os mesmos fatos,
normas e dispositivos legais, tendo considerado que as condutas descritas no processo não de
amoldam à Lei 12.232/2010, não se enquadrando à definição normativa de “bônus de volume” ou
“plano de incentivo”.
5.8. Dessa forma, os fatos irregulares e os fundamentos jurídicos da deliberação recorrida
foram objeto de intensa discussão entre o MPTCU e os ora recorrentes, estando envoltos exatamente
nos mesmos dispositivos legais da Lei 12.232/2010. Não se vislumbra a alegada surpresa da parte.
5.9. Todos os argumentos colocados no item 17 e respectivos subitens do relatório do acórdão
recorrido (peça 100, p. 16-18) devem ser considerados para demonstrar a plausibilidade do
posicionamento do colegiado utilizado como fundamento da condenação dos responsáveis.
5.10. De fato, como colocado pela unidade técnica e demonstrado até o momento, não houve
inovação nas circunstâncias fáticas, sendo que, mesmo no Direito Penal, quando não há modificação
na descrição dos fatos contidos na denúncia, pode-se atribuir-lhe definição jurídica diversa, conforme
o artigo 383 do Código de Processo Penal.
5.11. Entretanto, cabe acrescentar à discussão o novo artigo 10 do Novo Código de Processo
Civil, transcrito abaixo, aplicado supletiva e subsidiariamente ao rito nesta Corte:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
5.12. O dispositivo, que constitui o elemento primordial dos argumentos dos recorrentes neste
tópico, apesar de não citado expressamente, constitui atualmente foco de grande discussão
doutrinária e jurisprudencial, sobretudo quanto à amplitude do significado do termo “fundamento”,
previsto no dispositivo.
5.13. Parte da doutrina e da jurisprudência interpreta esse termo da forma mais ampla possível,
como sendo o enquadramento jurídico dado pelas partes, cabendo até mesmo para matérias a serem
conhecidas de ofício pelo magistrado.
5.14. Para tanto, alegam que o Novo Código de Processo Civil elevou o poder de influência das
partes na formação do convencimento do Juiz, de modo a evitar surpresas aos litigantes nas
deliberações. Nesse sentido, aponta-se trecho da obra de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual
de direito processual civil – volume único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 118):
Como a surpresa das partes deve ser evitada em homenagem ao princípio do contraditório,
parece que mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de ofício o juiz deve intimar as partes
para manifestação prévia antes de proferir sua decisão, conforme inclusive consagrado na legislação
francesa e portuguesa.
5.15. Por outro lado, o termo “fundamento” tem interpretação mais restrita nos seis primeiros
Enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado – Enfam, em reuniões
realizadas para interpretação do novo diploma:

543
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1) Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta
o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes.
2) Não ofende a regra do contraditório do art. 10 do CPC/2015, o pronunciamento jurisdicional
que invoca princípio, quando a regra jurídica aplicada já debatida no curso do processo é emanação
daquele princípio.
3) É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da
causa.
4) Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do
CPC/2015.
5) Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos
autos sob o contraditório.
6) Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos
dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.
5.16. Dessa forma, sem que se desvirtue o novo diploma processual, os enunciados delineiam
que, tendo havido submissão das provas e dos fatos ao contraditório, não terá ocorrido afronta ao
artigo 10. Está com a razão a Enfam.
5.17. Não há dúvida de que o dispositivo fomentará acirradas discussões e dará nova
conformação aos conhecidos preceitos, segundo os quais iura novit curia (O juiz conhece o direito) e
da mihi factum dabo tibi jus (Dá-me o fato e te darei o direito).
5.18. De toda sorte, ao conceber o termo “fundamento” do artigo 10 do Novo Código de
Processo Civil como todo e qualquer enquadramento jurídico distinto daqueles colocados pela parte,
os doutrinadores impõem a submissão contínua da interpretação do Juiz sobre as normas à
manifestação prévia das partes e afrontam gravemente os postulados da celeridade processual e
razoável duração do processo.
5.19. No presente caso, tanto o MPTCU quanto os recorrentes e, após, o colegiado desta Corte
se debruçaram sobre idênticos dispositivos legais, estando a discussão embasada sobre o mesmo
questionamento quanto à legalidade ou não da apropriação pela agência de publicidade de valores
decorrentes da relação com fornecedores de serviços e produtos.
5.20. Os fatos foram objeto de contraditório às partes e a legislação aplicável foi discutida
intensamente entre o MPTCU e os responsáveis. Ao final, a Corte apresentou interpretação dos
dispositivos legais e enquadramento dos conceitos técnico-jurídicos envolvidos, tendo por base os
argumentos de todos os envolvidos, não havendo afronta ao contraditório e à ampla defesa.
5.21. Por fim, mesmo com entendimento contrário, não podem os recorrentes alegar surpresa
em relação à tese defendida no acórdão recorrido. Cabe lembrar que a deliberação se fundamenta no
posicionamento da Secretaria de Recursos construído em instrução inserida nos autos em 23/9/2013
(peças 77-79). A manifestação da unidade técnica foi chancelada pelo MPTCU em despacho juntado
em 27/3/2014 (peça 84).
5.22. No dia seguinte, em 28/3/2014, o recorrente Cláudio de Castro Vasconcelos, por meio do
advogado Antônio Newton Soares de Matos, que também representa Henrique Pizzolato e é o
signatário dos recursos dessas partes, ora em análise (peças 113-114), requereu vista e cópia
eletrônica do presente processo (peça 85). O pedido foi refeito em 11/4/2014, autorizado e cumprido
no mesmo dia (peça 88).
5.23. Do mesmo modo, Kamill Santana Castro e Silva, advogado de Renato Luiz Belineti
Naegele, autorizou estagiários a extraírem cópias eletrônicas do processo (peça 96), em documento
de 7/12/2015. O pedido também foi autorizado e cumprido no mesmo dia (peça 95).
5.24. Assim, todos os responsáveis tiveram ciência do posicionamento técnico que fundamentou
a deliberação recorrida antes da prolação do julgado e poderiam ter juntado peça adicional ou
memoriais para contraditar os argumentos. Não há que se falar em surpresa ou prejuízo às partes.
6. Recorrentes e competência para fiscalizar a execução do contrato ou ordenar os pagamentos
objetos do acórdão recorrido (peças 113, p. 4-11; 114, p. 4-12; 145, p. 3-10; e 146, p. 1-14)
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6.1. Os recorrentes afirmam que não eram competentes para fiscalizar a execução do contrato
ou ordenar os pagamentos objetos do acórdão recorrido, impondo-se a revisão do julgado, tendo em
vista os seguintes argumentos, os quais serão referenciados especialmente nas peças 145,146 e 113,
idêntica à peça 114:
a) A leitura atenta do relatório e voto do acórdão recorrido demonstra ser patente a ausência de
conduta sequer omissiva dos recorrentes quanto aos fatos a ele imputados. Faltava-lhes absoluta
competência para fiscalizar a execução de contratos ou ordenar pagamentos, além do fato de que os
acertos para quitação do chamado bônus de volume ocorreram entre a agência e os respectivos
fornecedores, sem dar conhecimento ao Banco do Brasil, o que se discutirá no próximo tópico (peças
113, p. 4; e 145, p. 3-4);
b) Para melhor eficácia, a função de cada funcionário dentro de uma grande corporação deve
estar previamente definida, o que normalmente consta dos regimentos internos da empresa. No Banco
do Brasil, existem as denominadas Instruções Normativas Corporativas – IN, normas internas da
entidade, nas quais constam as atribuições dos empregados. Na época dos fatos, esse conjunto de
regras era denominado Livro de Instruções Codificadas – LIC (peça 145, p. 3);
c) Não cabia aos recorrentes fiscalizar contratos ou atestar a execução de serviços, competência
da Diretoria de Logística, nos termos das normas do Banco. Como afirmado nas contrarrazões
recursais, o LIC n. 5500 – Livro 091, o qual tratava da administração de serviços e contratos, previa
que as funções de contratação, administração e pagamento devem ser desempenhadas por equipes
distintas (peça 59, p. 21). Por essa norma, os serviços de fiscalização e pagamento não poderiam
estar a cargo da mesma diretoria responsável pela contratação, no caso a de Marketing. Em outras
palavras, quem contrata não paga. Trata-se do postulado da segregação de funções (peças 113, p. 5;
e 145, p. 4-5);
d) Esse princípio, amplamente aplicado na Administração Pública direta, atende à moralidade
administrativa, podendo ser observado nas legislações nacionais, com destaque ao artigo 67 da Lei
8.666/1993. O postulado tem a finalidade de melhorar a eficiência na gestão pública e coibir fraudes,
pois retira da responsabilidade de um só indivíduo as diversas etapas de determinada transação. Essa
prática deve ser fomentada, especialmente em ambiente de Bancos, empresas de capital misto (peça
145, p. 4);
e) De acordo com o LIC 156.65-1-1, o acompanhamento dos contratos no Banco do Brasil era
atribuição da Diretoria de Infraestrutura (sucedida pela Diretoria de Logística). Cabia a esse órgão
garantir que os produtos e serviços da Diretoria estivessem sendo conduzidos de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis às exigências da supervisão bancária, as políticas e procedimentos internos e
as expetativas da sociedade (Item 2.c). Como produto desse setor, havia a gestão de contratos
centralizados e o acompanhamento dos contratos descentralizados (Item 4.a.VII) (peças 113, p. 5; 59,
p. 29-30; e 145, p. 5);
f) A norma vigente à época dos fatos, editada no LIC 091.04.3.1, que trata da especificação de
serviços de administração e contratos (peça 146, p. 6-11), não deixa dúvidas quanto a quem era
atribuída a responsabilidade pela fiscalização dos contratos. Conforme essa norma, a contratação de
serviços descentralizados, a administração e os pagamentos dos contratos referentes a esses serviços
estão a cargo das Gerências Regionais de Infraestrutura – Gerie. A contratação de serviços
centralizados cabe à Dinfe/Gecop, podendo ser delegada às Gerie. As funções de contratação,
administração e pagamento devem ser desempenhadas por equipes distintas (peça 145, p. 5);
g) A mesma norma em seu item 13 estabelece que o administrador da dependência onde está
sendo realizado o serviço é responsável pela verificação da qualidade dos serviços executados pela
contratada. Logo, essa era a atribuição da Diretoria de Marketing e não fiscalizar a forma como se
efetuava o pagamento, questão contábil que era atribuição de outra área especializada do Banco, a
qual não estava sob a responsabilidade dos recorrentes (peça 145, p. 5-6);
h) Essa sistemática está em consonância com o artigo 67 da Lei 8.666/1993, que prevê a
possibilidade de o fiscal do contrato ser assistido tecnicamente, atribuição da Dimac para os
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contratos de publicidade do Banco do Brasil. A fiscalização do ajuste, quanto à regularidade fiscal e a
realização de pagamentos, por exemplo; bem como a realização de pagamentos eram feitos pela
Dinop (peça 145, p. 5-6);
i) O mesmo dispositivo legal dispõe que o fiscal do contrato deve ser especialmente designado, o
que ocorre no processo administrativo que abriga o contrato. Os recorrentes não foram indicados
para essa função, não se podendo atribuir-lhes responsabilidade, sob pena de afronta à Lei
8.666/1993 e imputação de responsabilidade objetiva (peça 145, p. 6);
j) A responsabilidade pelo acompanhamento dos contratos no Banco do Brasil era da Diretoria
de Logística e não havia atribuição similar nas responsabilidades da Diretoria de Marketing e da
respectiva Gerência Executiva de Propaganda, o que restou reconhecido na instrução apesar da
condenação das partes (peça 113, p. 5-6);
k) O LIC 156.80-1-1 não atribuía à diretoria responsabilidade sobre a gestão de contratos,
autorização de pagamentos ou sobre a fiscalização de procedimentos internos em relação aos
contratos assinados com o Banco (peças 113, p. 6; 59, p. 32-39; e 145, p. 6);
l) Nenhuma tarefa ou gestão de contratos era ou é responsabilidade da Diretoria de Marketing e
Comunicação, atual Diretoria de Estratégia da Marca; e respectivas gerências, nem mesmo pela IN
691-1, norma atualmente em vigor sobre a estrutura organizacional das Unidades Estratégicas
vinculadas ao Presidente; ou a IN 797-1, acerca da estrutura organizacional da Direm (peças 113, p.
6; 59, p. 41-53; e 145, p. 6);
m) Atualmente, a gestão de contratos assinados pelo Banco do Brasil, entre eles os de
publicidade, está disciplinada no LIC 495-7-2-2327, em vigor desde 9/8/2008, o qual dispõe que a
entidade financeira, por meio das dependências administradoras de contrato e do fiscal de contrato,
precisa controlar e fiscalizar a realização do ajuste, com diversas finalidades, dentre elas garantir a
qualidade dos serviços e bens entregues (peças 113, p. 6-7; e 59, p. 55-64);
n) Por essa norma, as funções de contratação e de administração dos contratos são, como já
eram anteriormente por conta do princípio da segregação de funções, realizadas por setores distintos.
As atribuições de administração de contratos não podem ser desempenhadas pelos mesmos
funcionários (item 21). É atribuição da Dilog/Gesup a gestão dos ajustes formalizados pela
Dilog/Gecop e dos Centros de Supor de Logística – CSL, para as avenças formalizadas de modo
descentralizado (item 23) (peça 113, p. 7);
o) Foram criadas as figuras do fiscal do contrato e do fiscal do serviço, atribuindo-lhes
competências distintas. O primeiro é o representante do Banco perante o Conglomerado e terceiros,
para aferir o adimplemento do contrato e prestar esclarecimentos sobre o ajuste (item 28), sendo
obrigatória a designação formal dele, de modo a atender o artigo 67 da Lei 8.666/1993. A indicação
do profissional cabe à dependência administradora do ajuste, devendo recair sobre funcionário da
área (item 30) (peça 113, p. 7-8);
p) O Diretor de Marketing e o Gerente Executivo de Propaganda não eram e não são
atualmente responsáveis pela fiscalização ou acompanhamento de contratos (peça 113, p. 8);
q) A instrução da unidade técnica entende as atribuições colocadas nas normas internas do
Banco, embasadas no princípio da segregação de funções, como sendo a fiscalização dos contratos
atribuição da Dilog, mas considera que isso não elide a responsabilidade dos gestores, pois, tendo em
vista o postulado da primazia da realidade, concretamente essa tarefa foi atribuída aos recorrentes
(peças 113, p. 8; 145, p. 7; e 77, item 22.5);
r) A instrução confunde os gestores com os recorrentes, pois o MPTCU é que interpôs o recurso,
gerando confusão. Os responsáveis não tinham motivo para recorrer, tendo em vista o julgamento
inicial pela regularidade com ressalvas. Após, é confusa ao admitir que as normas do Banco
realmente atribuíam a outra área a fiscalização dos contratos e entender que isso não exime a
responsabilidades das partes (peça 113, p. 8-9);
s) Nessa visão distorcida da realidade, as normas não prevalecem. A interpretação resta por
depender de pessoa alheia aos fatos, que não os compreendeu, de modo a “achar” ou “entender” em
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construção posterior, distante dos acontecimentos. A afirmação do técnico de que, na prática, a
fiscalização dos contratos era realizada pela Diretoria de Marketing e Comunicação e não à
Diretoria Logística, sem provas, contraria as normas do Banco e o que se tem afirmado neste
processo (peça 113, p. 9);
t) A Diretoria de Marketing não controlava os contratos, pois, sendo responsável pela licitação
e assinatura dos ajustes, não caberia a ela fiscalizá-los, haja vista o princípio da segregação de
funções, corroborado pelas normas do Banco (peça 113, p. 9);
u) A instrução afirma que, no contrato em análise, a Cláusula Décima Segunda do ajuste previu
que caberia ao Banco verificar o cumprimento das obrigações da contratada, sem esclarecer qual
unidade responderia sobre o tema. Entretanto, o mesmo técnico aduz que essa dubiedade não favorece
os responsáveis, por conta de aditivo celebrado em 2002, colocando como canal único e exclusivo
para o trato dos temas relativos ao ajuste a Diretoria de Marketing, compartilhada com a Gerência
Executiva de Propaganda, mudança chancelada na Ordem de Serviço n. 11/2004. Com isso, seria
possível interpretação no sentido de que caberia a esses órgãos diversas funções, dentre elas a de
acompanhamento e fiscalização (peças 113, p. 9-10; e 1, p. 28-29);
v) O referido aditivo não atribuiu à Diretoria de Marketing e Comunicação qualquer
responsabilidade pela fiscalização do contrato. O canal único e exclusivo a que se refere o acréscimo
diz respeito ao tratamento de questões relativas ao cumprimento do contrato. Não se poderia atribuir
ao próprio setor a fiscalização do contrato, tendo em vista o princípio da segregação de funções (peça
113, p. 10-11);
w) Outro equívoco da instrução está no fato de aplicar a Ordem de Serviço n. 11/2004 às
irregularidades descritas nos autos. O normativo, questionável sob vários aspectos, não pode ser
usado para imputar responsabilidade aos recorrentes, pois os eventos em debate nos autos ocorreram
nos exercícios de 2000 e 2003, portanto anteriores à edição da norma. Logo, prevalecem as
disposições dos Livros de Instruções Codificadas do Banco, que atribuíam responsabilidade peça
fiscalização do contrato a outro setor (peça 113, p. 11);
x) Renato Luiz Belineti Naegele acrescenta que os argumentos utilizados no acórdão recorrido
não se aplicam a ele, que esteve à frente da Diretoria de Marketing até fevereiro de 2003,
antecedendo Henrique Pizzolato. Destaca não ter sido réu na Ação Penal 470 ou contemporâneo aos
fatos tratados naquela ação. Sempre agiu com boa-fé no exercício das respectivas funções no Banco
do Brasil e não poderia, mesmo que a fiscalização financeira do contrato estivesse sob a
responsabilidade dele, prever que o Supremo Tribunal Federal assentaria, no futuro, que o direito aos
bônus de volume se restringiam aos veículos de publicidade, quando a prática do mercado era
diferente (peça 145, p. 7-8);
y) Renato não poderia ser responsabilizado pelos fatos em discussão, por ter antecedido
Henrique Pizzolato, sem participar da assinatura dos contratos em que existiam as cláusulas que
atribuíam à fiscalização dos ajustes à Diretoria de Marketing; além de não mais exercer a função
quando da prolação da Ordem de Serviço n. 11/2004 (peça 145, p. 8);
z) O fato de Renato Luiz Belineti Naegele não ter apresentado contrarrazões recursais não tem o
condão de lhe trazer os efeitos da revelia, pois, no momento processual adequado, foi apresentada a
competente defesa. Ele se defendeu na fase inicial, refutando todos os fatos que lhe foram atribuídos,
não podendo ser considerado indefeso ou desinteressado em refutar as alegações, sem que prosperem
argumentos do acórdão nesse sentido (peça 145, p. 8);
Análise
6.2. Não assiste razão aos responsáveis. A delimitação das responsabilidades sobre a
fiscalização de contratos na Administração Pública deve ser extraída da interpretação razoável dos
normativos internos, dispositivos legais e contratuais, associada aos elementos fáticos vinculados aos
ajustes e aos atos constantes dos processos administrativos.
6.3. Os recorrentes trazem à colação normas internas do Banco do Brasil, a exemplo do LIC
156.5-1-1 e o LIC 156.80-1-1, bem como o princípio da segregação de funções, para afirmarem não
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ser da Diretoria de Marketing e Comunicação – Dimac a responsabilidade pela fiscalização e
controle de contratos de publicidade e propaganda na entidade.
6.4. Entretanto, ao analisar detalhadamente os dispositivos que se encontram em anexo às
contrarrazões recursais das partes (peça 59), verifica-se, diferentemente, que os normativos atribuíam
sim à Diretoria de Marketing e Comunicação e respectivas gerências o controle sobre os contratos
sob a responsabilidade dela, o que se corrobora com os inúmeros indícios colhidos no processo. A
atuação precípua da Diretoria Logística sobre essa função não se confirmou.
6.5. Ao contrário. O LIC 156.80-1-1 (2.g e 2.h), por exemplo, traz para a Diretoria de
Marketing e Comunicação idêntica competência atribuída à Diretoria de Logística pelo LIC 156.65-11 (2.c e 2.d) e usada em defesa pelas partes, nos seguintes termos (peça 59, p. 29 e 32):
g) garantir que os produtos e serviços da Diretoria estejam sendo conduzidos de acordo com as
leis e regulamentos aplicáveis, as exigências da supervisão bancária, as políticas e procedimentos
internos e as expectativas legítimas da sociedade;
h) responder pela qualidade, confiabilidade, adequabilidade e integridade dos controles
internos nos processos, produtos e serviços a cargo da Diretoria;
6.6. Assim, ambos os órgãos tinham competência de verificar a regularidade dos processos,
produtos e serviços a cargo de cada Diretoria, bem como o controle interno dos próprios contratos
administrativos.
6.7. Por certo, a segregação de funções deveria ser objeto de atenção na gestão e controle de
contratos do Banco do Brasil. Mas, para os contratos de publicidade, a atuação do Tribunal
demonstrou haver desvirtuamento desse postulado, com amparo na legislação interna aplicável, como
se pode ver. Além disso, não é estranho à Administração Pública a fiscalização dos contratos pelo
setor com maior conhecimento da matéria, desde que realizado por pessoa ou equipe diferente de
quem o formalizou, regra, inclusive, presente no LIC 091.04.3.1 (Item 04.I), norma vigente à época
(peça 146, p. 6):
I - As funções de contratação, administração e pagamento devem ser desempenhadas por
equipes distintas;
6.8. Do mesmo modo, diferentemente do que afirmam os recorrentes, não se consegue extrair do
item 04.a.VII do LIC 156.65-1-1, segundo o qual os serviços relativos ao acompanhamento dos
contratos descentralizados é produto intermediário da Diretoria de Logística (peça 59, p. 29), a
competência desse órgão para fiscalizar os ajustes da Diretoria de Marketing. Continua possível e
com maior verossimilhança o exercício fiscalizatório dos ajustes próprios por cada setor.
6.9. Nessa linha, consta, também, como função da Gerência de Propaganda, no item 03.a.V do
LIC, “acompanhar o cumprimento dos mecanismos que garantem que as ações desenvolvidas estão
em conformidade com a legislação, regulamentos externos e com as políticas e normas internas (peça
59, p. 35). Dispositivo idêntico consta, ainda, na IN 691-1, norma atual do sistema, em relação à
Diretoria de Marketing e Comunicação (peça 59, p. 42, item 5.2.2.1).
6.10. Assim, não só se autoriza o cotejo da legislação aplicável com a realidade na gestão e
fiscalização de contratos de publicidade e propaganda e publicidade no Banco do Brasil como é
exigível essa postura do Tribunal. Deve-se perquirir os aspectos fáticos e contratuais envolvidos.
6.11. No Contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a Grottera Comunicação S/C Ltda., atual
MK Holding de Comunicação Ltda., ora em debate, a Cláusula Décima Segunda, relativa à auditoria
do ajuste, previu que (peça 1, p. 19):
12.1 A auditoria será realizada diretamente pelo BANCO, ou por empresa por ele indicada,
encarregada de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os
serviços sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato, podendo, inclusive: (...)
6.12. Assim, o ajuste atribuía genericamente ao Banco, sem indicar o setor responsável, a
realização da auditoria sobre o ajuste. Na instituição financeira, na prática e com autorização na
legislação aplicável, essa competência de controle interno permanecia sob a responsabilidade da
Diretoria de Marketing.
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6.13. Corrobora essa conclusão a alteração posterior empreendida no contrato, assinada em
22/3/2002 por Cláudio de Castro Vasconcelos, ora recorrente, em substituição a Renato Luiz Belineti
Naegele, titular da Diretoria de Marketing e Comunicação, à época, com indicação explícita do canal,
único e exclusivo, de relacionamento entre a agência e o Banco (peça 1, p. 29):
c) ALTERAR a denominação do canal, único e exclusivo, para o encaminhamento de questões
relativas ao serviço objeto deste Contrato: Diretoria de Marketing e Comunicação - 'Gerência de
Propaganda e Gestão da Marca, situada no Edifício Sede III, 19° andar - Brasília (DF) - CEP
70.070-100.
6.14. Destaque-se que, no contrato original, o canal indicado era a Unidade Estratégia,
Marketing e Comunicação – Gerência de Comunicação Mercadológica – Divisão de Publicidade
(peça 1, p. 25, item 19.3), nomenclatura anterior do órgão responsável pelos contratos de publicidade.
Assim, questão de qualquer natureza envolvendo esse serviço poderia ser discutida apenas com o
setor indicado.
6.15. Diante da interpretação das normas internas aplicáveis, coaduna-se com o
posicionamento da unidade técnica no sentido de que cabia, de fato, à Diretoria de Marketing e
Comunicação, por meio da Gerência de Propaganda e Gestão da Marca, a fiscalização dos contratos
firmados com as agências de publicidade.
6.16. Para que não reste dúvida sobre a questão e de modo a contradizer a afirmação dos
recorrentes de que os contratos eram e ainda são fiscalizados apenas pela Diretoria de Logística,
basta transcrever uma vez mais cláusula do contrato celebrado pelo Banco do Brasil com a Ogilvy
Brasil Comunicação Ltda., em 2003, com o mesmo objeto do ajuste ora em debate (TC 019.476/20052 – peça 1, p. 25):
12.2 A fiscalização dos serviços será realizada diretamente pela Diretoria de Marketing e
Comunicação do BANCO, ou por preposto devidamente credenciado, que terá poderes, entre outros,
para notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura
venham a ser encontradas na execução deste Contrato.
6.17. Do mesmo modo, por meio da Ordem de Serviço n. 11, de 23/6/2004, o Comitê de
Administração da Dimac, com base nos artigos 66 e 67 da Lei de Licitações 8.666/1993, dividiu as
responsabilidades quanto à fiscalização de contratos de publicidade, dentro do órgão.
6.18. Ao contrário do que busca fazer acreditar o recorrente Renato Luiz Belineti Naegele, as
mudanças posteriores não tiveram o condão de normatizar a matéria. A presença da Dimac em
contratos e em ordens de serviço como órgão fiscalizatório dos ajustes apenas reconheceu posição
amparada na legislação e exercida na prática. Mesmo porque, como afirmam os demais recorrentes,
esses instrumentos, de fato, não teriam capacidade de alterar os normativos internos.
6.19. Resta claro que a fiscalização dos serviços contratados com agências de publicidade era
de responsabilidade da Diretoria de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, por meio da
Gerência de Propaganda e Gestão da Marca. O exercício de interpretação empreendido pelos
recorrentes não foi capaz de alterar essa conjuntura.
6.20. Não por acaso, o Presidente do Banco do Brasil, quando questionado pelos auditores
desta Corte sobre a qualificação dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos
com agências de propaganda e publicidade, durante o período de 1/1/2000 a 10/10/2005 (peça 1, p.
116, letra “c”), época dos fatos em análise, foi categórico em indicar os Gerentes Executivos de
Propaganda atuantes desde 7/9/1999, subordinados aos Diretores de Marketing, por meio de resposta
direta da Dimac (peça 1, p. 71-72 e 113). Nada se falou sobre outra área responsável.
6.21. Destaque-se que todo o relacionamento dos auditores, quando da fiscalização
empreendida no Banco do Brasil, ocorreu com a Diretoria de Marketing e Propaganda, tanto para
questões financeiras quanto para questionamentos relativos à efetividade da atuação da instituição
financeira em relação aos contratos de publicidade (peça 1, p. 114-115). Não há qualquer
participação de outro setor, o que seria de se esperar diante das colocações das peças recursais,
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sobretudo quando se afirma que a Dimac não era e não é atualmente a Diretoria responsável pela
fiscalização dos ajustes.
6.22. Até mesmo a auditoria que seria realizada pelo Banco do Brasil nas agências de
publicidade, por determinação do item 9.3 do Acórdão 1.875/2005 – Plenário, seria conduzida
diretamente pela Dimac (peça 3, p. 69-71). Note-se que a fiscalização, no caso do contrato ora em
análise, tinha previsão no item 2.5.4 do ajuste, com indicação genérica ao “BANCO” como
responsável (peça 1, p. 7), expressão, no caso, esclarecida como de responsabilidade da Diretoria de
Marketing e Comunicação, saneando as dúvidas levantadas no acórdão recorrido.
6.23. Lembre-se, ainda, que os recorrentes afirmam que a fiscalização dos contratos de
publicidade e propaganda do Banco do Brasil é e sempre foi realizada pela Dilog ou outro setor.
Entretanto, não apresentam um único ato de órgão distinto da Dimac nesse sentido.
6.24. Assim, não é verossímil os argumentos das partes de que caberia a outra Diretoria a
responsabilidade pela fiscalização dos contratos, seja antes ou depois da colocação expressa do nome
da Dimac nos contratos e na ordem de serviço, tendo por base a prática adotada, como interpreta o
julgado recorrido; ou o amparo na normatização interna, na forma discutida neste tópico. Os
elementos contidos nos autos apontam claramente para responsabilidade direta daquele setor no
controle dos ajustes, especialmente quanto aos orçamentos e o relacionamento pleno com as agências,
questão a ser aprofundada no próximo tópico.
6.25. Por fim, não se consegue diferenciar a conduta dos outros agentes dos fatos imputados a
Henrique Pizzolato. Todos agiram de forma negligente na fiscalização dos contratos com agências de
publicidade nas respectivas administrações, como se aprofundará no próximo tópico. Logo, ou a
totalidade dos Diretores de Marketing e Gerentes de Propaganda no período analisado são
responsáveis ou ninguém é, possibilidade não condizente com as provas contidas nos autos. Registrese que, perante este Tribunal, a mera conduta omissiva culposa é suficiente para a responsabilização
do gestor. Não é necessário o aprofundamento da análise para se perscrutar eventual dolo na
conduta, situação diversa da verificada comumente nos processos judiciais penais.
6.26. Por fim, as alegações de defesa apresentadas por Renato Luiz Belineti Naegele (peça 2, p.
128-184) foram analisadas pela Corte quando do julgamento inicial da TCE, como se nota na
instrução de peça 3, p. 38-51, referenciada no relatório do Acórdão 1.715/2012 – Plenário (peça 12).
6.27. A oportunidade dada ao recorrente para se manifestar em contrarrazões ao recurso de
reconsideração interposto pelo MPTCU constitui reforço no contraditório e na ampla defesa e
poderia ter sido aproveitada pela parte, como ocorreu com os demais responsáveis.
6.28. De todo modo, em relação ao mérito, é importante lembrar que, diferentemente dos efeitos
da revelia no processo civil, nesta Corte, a ausência voluntária de manifestação da parte não implica
em presunção de culpa do agente ou veracidade dos fatos a ele imputados, pois o Tribunal considera
todas as provas contidas nos autos, sem prejuízo à defesa.
7. Recorrentes e responsabilidade por fatos ocorridos fora da relação jurídica com o Banco do
Brasil (peças 113, p. 11-33; 114, p. 12-33; e 145, p. 9-10)
7.1. Os recorrentes afirmam não poderem ser responsabilizados por fatos ocorridos fora da
relação jurídica com o Banco do Brasil, tendo em vista os seguintes argumentos:
a) Como ressaltado nos itens 13.4 e 13.5 da instrução, a sistemática adotada pela empresa para
cobrar e se apropriar dos recursos questionados nos autos se deu fora de qualquer relação com o
Banco do Brasil e sem o conhecimento da entidade (peça 113, p. 11);
b) Para os serviços demandados pela instituição financeira à contratada, como os serviços
gráficos, a agência, depois de conceber o conteúdo do material, contratava os serviços junto a
fornecedores, os quais realizavam os trabalhos, emitiam notas fiscais e encaminhavam à agência. Ela,
por sua vez, sacava novo documento fiscal contra o Banco do Brasil, com a respectiva comissão,
sendo que, depois do recebimento do valor, pagava o fornecedor com base nas notas já emitidas (peça
113, p. 11-12);
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c) Encerrada a relação com o Banco do Brasil, a agência emitia uma segunda nota fiscal, em
seu próprio nome, contra o fornecedor dos serviços, cobrando percentual sobre o valor da operação,
enquadrado neste processo como “bônus de volume” ou “plano de incentivo”, portanto, à revelia da
instituição financeira, fora do contrato. O relacionamento se dava exclusivamente entre a agência
contratada e a subcontratada (peça 113, p. 12);
d) As duas faturas da Grottera para cobrança de bônus de volume, constantes do processo,
foram emitidas contra a Editora Gráficos Burti Ltda., no valor de R$ 76.849,43; e Agendas Pombo, no
montante de R$ 939,60. É patente que a agência, em entendimento direto com as duas fornecedoras,
cobrou o benefício, sendo que o pagamento era feito pelos fornecedores a ela. Era impossível a
qualquer setor do Banco, responsável pelo controle do contrato, ter conhecimento do que ocorria, por
se tratar de negociação não comunicada à contratante (peça 113, p. 12 e 22-24);
e) O Banco do Brasil, em expediente datado de 22/6/2009, encaminhado ao Supremo Tribunal
Federal em resposta ao Ofício 5.118/R, do Relator da Ação Penal 470, deixa claro não ter acesso às
notas fiscais emitidas pela agência contra os fornecedores, relativas ao bônus de volume, tendo
respondido diversos quesitos, transcritos nos recursos. Há informações sobre o presente processo, em
que o Banco relata ter notificado extrajudicialmente em mais de uma vez a Grottera, sobre auditoria a
ser realizada na agência, por determinação do item 9.3 do Acórdão 1.875/2005 – Plenário, exigindo
da contratada a disponibilização das notas fiscais emitidas contra os fornecedores, com bônus de
volume. A agência, entretanto, negou-se a fornecer esses documentos, por dizerem respeito a
negociações privadas entre ela e os respectivos fornecedores, informação transmitida ao TCU, em
2007, que ainda não se manifestou sobre o tema (peças 113, p. 13-15 e 18-19; e 145, p. 9-10);
f) Como se pode notar, foi negado ao Banco do Brasil pela agência o acesso a quaisquer
documentos fiscais relativos aos bônus de volume pro ela recebidos dos fornecedores, o que indica
que as notas não eram enviadas à contratante, que desconhecia os benefícios, os quais eram cobrados
em momento posterior à relação com o Banco (peça 113, p. 15);
g) No primeiro momento, a agência emitia a nota fiscal contra o Banco do Brasil como serviços
prestados, sem qualquer informação sobre eventuais pagamentos adicionais, não havendo
irregularidade. Ela omitia do contratante a informação de que estava obtendo vantagem de seus
fornecedores à custa do contrato. Logo, o pagamento era lícito e devido. Em um segundo momento,
após a quitação do Banco, a contratada pagava os fornecedores e, utilizando-se de expediente alheio
ao contratante, emitia outra nota fiscal cobrando dos subcontratados o bônus de volume, o que, para
ela, teria respaldo nas Normas Padrão de Atividade Publicitária. O setor responsável na instituição
financeira não tinha como saber que a agência estava se beneficiando indevidamente, por meio do
ajuste. Essa sequência está demonstrada em ilustração nos recursos de Henrique Pizzolato e Cláudio
de Castro Vasconcelos (peça 113, p. 16-17);
h) Esses pagamentos a título de bônus de volume somente foram conhecidos após diligências
feitas pela equipe do TCU junto aos fornecedores, que entregaram as notas emitidas pela agência com
a cobrança do benefício, como relatado na representação dos técnicos. Ou seja, essa prática era
desconhecida da contratante (peça 113, p. 17);
i) Nem mesmo o Banco do Brasil teve acesso aos documentos relativos aos bônus de volume
junto às agências, acesso negado, sob o argumento de dizerem respeito a relações privadas entre ela e
os fornecedores (peça 113, p. 17-18);
j) Assim, a Diretoria de Marketing e Comunicação não tinha responsabilidade de verificar ou
atestar pagamentos e qualquer funcionário do Banco que tivesse esse encargo não poderia ser
culpado por irregularidades inexistentes na relação da agência com o Banco. A cobrança do benefício
junto aos fornecedores ocorria no segundo momento. Os pagamentos realizados pela instituição
financeira com base na discriminação das notas fiscais eram lícitos, não tendo como saber dos
benefícios, cobrados em outro documento fiscal, desconhecidos da contratante. Se houver distorção
do real sentido do bônus de volume, omitindo a cobrança do Banco do Brasil, quem praticou foi a
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agência beneficiária, a quem se deve atribuir responsabilidade pelo débito (peças 113, p. 19; e 145, p.
10).
Análise
7.2. Os argumentos dos recorrentes não merecem prosperar. A omissão relevante do fiscal do
contrato, sem a qual o dano ao erário ou à empresa estatal não teria ocorrido, implica em
responsabilidade do agente que teria, por lei, norma interna ou dispositivo contratual, obrigação de
impedir o resultado lesivo ao patrimônio público.
7.3. Uma vez comprovado que cabia à Diretoria de Marketing a responsabilidade pela
fiscalização dos contratos de publicidade e propaganda no Banco do Brasil, deve-se analisar o que
seria esperado dos gestores responsáveis no que tange às irregularidades descritas nos autos.
7.4. Nessa linha, pode-se perceber, inicialmente, que a relação entre o Banco do Brasil e as
agências de publicidade não constituía contrato comum, em que se realiza licitação e se contrata
determinada empresa, que presta diretamente os serviços ou entrega os produtos ao Poder Público
com o recebimento do pagamento.
7.5. Nos contratos de publicidade, a demanda do Estado é pelo serviço de publicidade.
Entretanto, a agência contratada, responsável pela concepção e produção de ideias e campanhas, terá
que realizar subcontratações de diversos materiais e serviços e, uma vez recebido o pagamento do
Estado, transfere o valor para os fornecedores e veículos de comunicação.
7.6. Sobre o tema, cabe transcrever trecho esclarecedor do relatório do acórdão recorrido (peça
100, p. 9-10):
12.3. Basicamente, o mercado de publicidade e propaganda constitui-se de relações entre
anunciantes e veículos, intermediadas pelas agências de publicidade, que, quando necessário,
recorrem a outros fornecedores para a execução de serviços especializados.
12.4. Pelas Normas Padrão (peça 76) há, portanto, basicamente quatro agentes que compõem o
mercado de publicidade: o Anunciante ou Cliente (“empresa, entidade ou indivíduo que utiliza a
propaganda”), a Agência (“empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e audiovisuais”) e,
no que interessa ao debate, o Fornecedor (de produtos ou serviços) e o Veículo (de comunicação). E é
essencial observar a distinção entre esses dois últimos:
a) nos termos dos itens 1.4 e 1.5 das NPAP, Veículo é “qualquer meio de divulgação visual,
auditiva ou audiovisual”, ou seja: é o interlocutor direto com o público alvo, é quem faz chegar a
publicidade a seu destinatário final, de forma massiva;
b) o termo “fornecedor”, por sua vez, ficou reservado à “pessoa física ou jurídica especializada
e tecnicamente capacitada a fornecer os serviços ou suprimentos (...) em complementação ou apoio às
atividades da Agência, Anunciante e Veículo”.
12.5. Evidentemente que o veículo não deixa de ser um prestador de serviços e, portanto, uma
espécie de fornecedor, em sentido lato. Todavia, e ao contrário do sustentado neste processo, na
organização do mercado de publicidade o veículo recebeu um tratamento particular, de forma que o
regime jurídico conferido ao veículo não se estende aos demais fornecedores. Há regras específicas
para a relação “agência–veículo”, ao lado de outras próprias para a relação “agência–fornecedor”.
12.6. Nas hipóteses em que as NPAP se referem exclusivamente a “fornecedor”, não estão
abrangidos os veículos. Pela mesma razão, quando as NPAP afirmam que determinado instituto é
específico da relação com o veículo, não autorizam que o mesmo regime seja estendido aos demais
fornecedores.
7.7. Assim, os pagamentos são realizados à agência de publicidade, que subcontrata diversos
serviços junto a veículos de comunicação e fornecedores para materializar o conteúdo por ela
concebido.
7.8. Diante disso, é do conhecimento do gestor médio dos setores de publicidade de órgãos e
entidades governamentais ou não que, tendo em vista a capacidade de barganha ou o volume de
negócios, normalmente a agência consegue vultosos descontos, bonificações ou outros benefícios
junto aos fornecedores, de modo a pagar valores menores pelos produtos e serviços subcontratados.
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7.9. Por óbvio, é do interesse dos contratantes identificar e reaver esses valores, com exceção
dos benefícios consagrados na prática do mercado publicitário, como de titularidade das agências.
No que concerne ao Poder Público, o retorno desses valores é obrigatório, sobretudo por conta do
fato de que o Estado não tem ingerência plena sobre essas subcontratações, podendo sofrer graves
prejuízos, em caso de descontrole.
7.10. A Secretaria de Recursos e o Plenário desta Casa, na deliberação combatida,
diferenciaram adequadamente os benefícios oriundos da relação da agência com os fornecedores,
como no presente caso, dos chamados bônus de volume ou plano de incentivos, os quais se vinculam
aos Veículos. Para tanto, transcreve-se resumo constante da manifestação do MPTCU, transcrita no
relatório do acórdão recorrido (peça 100, p. 25):
13. Em sua instrução, o auditor da Serur abordou adequadamente a sistemática de remuneração
das agências de publicidade. Essas formas de remuneração estão previstas nas normas que
regulamentam o setor, especificamente na Lei nº 4.680/65, Decreto nº 57.690/66, Lei nº 12.232/2010 e
Normas-Padrão da Atividade Publicitária (NPAP).
14. Em síntese, existem as seguintes formas de remuneração das agências:
- Desconto padrão e “fees” – devidos quando houver veiculação. Trata-se de percentual
referente à parte do preço cobrado pelo veículo de comunicação (20%), repassado à agência. Quando
definido em valor fixo, passa a denominar-se de “fees”.
- Comissões e honorários fixos – comissões (máximo de 15%) sobre o preço cobrado por
fornecedores que não envolvem veiculação.
- Planos de incentivo ou bônus de volume: ocorre exclusivamente na relação com o veículo, e
não com os demais fornecedores; não decorre, como regra, de um vínculo contratual específico, nem
das demandas de um cliente em particular, mas do volume global de demandas da agência em um
determinado período de apuração, envolvendo os diferentes contratos dos diversos clientes da
agência.
15. Para o deslinde da presente TCE, faz-se necessário analisar umas das formas de
remuneração das agências, qual seja, os planos de incentivo ou bônus de volume. Tal remuneração
está expressamente prevista no art. 18 da Lei nº 12.232/2010, que restringe sua ocorrência à relação
da agência com o veículo de comunicação:
‘Art. 18. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua
aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de
direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no
parágrafo único do art. 15 desta Lei’”
16. Esse plano de incentivo constitui-se de valores pagos pelos veículos de comunicação às
agências que são decorrentes do volume de serviços trazidos para o veículo de publicidade. Ou seja,
estão relacionados a um volume total de clientes da agência que é levado ao veículo.
17. Da análise dos fatos desta TCE, conclui-se que os valores retidos pela agência de
publicidade, a título de bônus de volume, não se referem a plano de incentivo ou bônus de volume
vinculado à veiculação, da forma como prevista na Lei nº 12.232/2010.
18. Essa afirmação se baseia no fato de que os planos de incentivos são gerais e não estão
vinculados a um cliente específico, assim como estão relacionados apenas aos veículos de divulgação,
nos termos das Normas-Padrão da Atividade Publicitária (NPAP, peça 76) e da Lei nº 12.232/2010.
19. O que restou comprovado nesta TCE é que os valores recebidos pela agência eram
especificamente vinculados ao Banco do Brasil e relacionavam-se aos fornecedores “Agendas
Pombo-Lediberg Ltda.” e Editora Gráficos Burti Ltda., que não se tratam de veículos de divulgação.
7.11. Note-se que, ao contrário do que afirmam os recorrentes, os agentes responsáveis por
essas avenças na Administração Pública têm sim conhecimento sobre descontos certos nas
negociações de agências com fornecedores, tanto que, diferentemente de ajustes comuns firmados com
o Estado, os contratos de publicidade normalmente contêm cláusula para que a contratada
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obrigatoriamente devolva ao Estado os valores dessas transações com os fornecedores. No presente
caso, a Cláusula 2.5.11 do acordo com a Grottera é expressa nesse sentido (peça 1, p. 9):
2.5.11 Envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e
transferir, integralmente, ao BANCO os descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens;
7.12. O motivo desse cuidado está exatamente no formato da relação jurídica entre o
contratante no Poder Público, no caso, o Banco do Brasil; e a agência contratada, conforme
explicitado acima. A instituição financeira repassava quantias estratosféricas à agência e tinha a
certeza de que a contratada teria condições de obter benefícios nas negociações com terceiros, os
quais obrigatoriamente deveriam retornar ao contratante.
7.13. O contrato do Banco do Brasil com a Grottera, ora em análise, após o terceiro Termo
Aditivo, previa verba de publicidade da ordem de R$ 152.833.475,11, para três agências contratadas
(peça 1, p. 30-31).
7.14. O trato desse dinheiro de forma livre pela agência de publicidade não era desprezível pelo
Estado contratante e não poderia ser desconsiderado pelo gestor médio, fiscal do ajuste, razão pela
qual teve tratamento explícito nos contratos analisados, ao contrário do que afirmam os recorrentes.
7.15. A relação da Grottera Comunicação S/C Ltda. com a Editora Gráficos Burti Ltda., por
exemplo, embasada nas Notas Fiscais 94772 e 94786, ultrapassou meio milhão de reais, gerando
desconto em favor da agência, no montante de R$ 76.849,43, em valores históricos (peça 1, p. 33-45).
A quantia atualizada de 21/10/2003 a 14/11/2016 supera R$ 165.000,00 em prejuízos ao Banco do
Brasil, sem considerar os valores também ganhos a título de comissão indevida.
7.16. Não é razoável que os gestores, cientes desse relacionamento entre a agência e os
fornecedores, com reflexos tão sensíveis nos recursos da entidade, não estabelecessem mecanismos
seguros de identificação dos benefícios a serem restituídos à entidade bancária. Nada há nesse
sentido.
7.17. Ao observar os diversos processos de mesma natureza que tratam de outros prejuízos ao
Banco do Brasil em trâmite nesta Corte, constata-se a gravidade dos danos à instituição financeira,
decorrentes da desídia dos fiscais dos contratos de publicidade, o que gerou, inclusive, condenação
criminal.
7.18. O fato de o Banco do Brasil não conseguir junto às agências de publicidade as notas
fiscais com os bônus de volume não é motivo para isentar os fiscais do contrato de responsabilidade,
especialmente quando se percebe que, quando do período de gestão analisado pela Corte, não foram
requeridos às contratadas nada nesse sentido. Apenas após a atuação dos auditores desta Corte é que
se formatou auditoria sobre a empresa Grottera, mesmo assim em atuação tímida.
7.19. É importante ressaltar que os auditores desta Corte conseguiram as notas fiscais com os
benefícios que instruem diversos processos no Tribunal com simples visitas a algumas empresas que
prestaram serviços ou forneceram produtos para o Banco do Brasil S/A com a intermediação da
agência de publicidade e propaganda, conforme relatado na representação feita à Corte (peça 1, p.
117). Por certo, obrigatoriamente, esse procedimento de circularização deveria ter sido realizado
antes pelos fiscais do contrato, haja vista a cláusula expressa e a natureza desses ajustes.
7.20. Além disso, ao analisar os processos em trâmite no Tribunal e as informações
colacionadas pelo Banco do Brasil, constata-se conjuntura gravíssima no fato de a instituição
financeira não estar envidando contínuos esforços para obter os demais documentos fiscais junto às
agências de publicidade, de modo a identificar a totalidade dos prejuízos ao Banco. Cabe lembrar que
as empresas contratadas teriam por obrigação contratual conceder acesso a essa documentação (peça
1, p. 7):
2.5.4 A CONTRATADA se obriga a permitir que as auditorias interna do BANCO e externa, por
ele indicada, tenham acesso a todos os documentos e informações que digam respeito aos serviços
prestados ao BANCO, atendendo prontamente às observações e exigências por elas apresentadas.
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7.21. Por certo, em caso de negativa deliberada de acesso aos documentos, deve o Banco do
Brasil necessariamente acionar as cláusulas contratuais de punição às agências ou o Poder
Judiciário, sob pena de os agentes responsáveis sofrerem novas sanções por esta Corte ou mesmo
responderem criminalmente pela omissão relevante.
7.22. Ressalte-se, por outro lado, que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, o Banco do
Brasil tinha conhecimento e até relativo contato com os fornecedores das agências de publicidade. De
acordo com as Cláusulas 2.5.6.1 e 2.5.6.1.1 do ajuste com a Grottera (peça 1, p. 8), a agência
contratada era obrigada a submeter a contratação de terceiros à prévia anuência do Banco e:
2.5.6.1.1 Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo,
três propostas, com indicação da mais adequada para sua execução.
7.23. Note-se claramente que o formato da contratação de serviços de publicidade exigia dos
gestores responsáveis grande cuidado com os serviços de terceiros contratados pela agência. Não
poderia ser diferente, pois, pela natureza desses ajustes, caso a contratante se omitisse nesse sentido,
poderia estar a dar à contratada verdadeiro “cheque em branco”, pois, ao final, o material físico ou
mesmo as próprias veiculações são fornecidas não pela agência, que concebe a ideia e terceiriza os
trabalhos, mas por veículos ou fornecedores. Não podem os agentes alegar esse inexistente
distanciamento.
7.24. Nesse sentido, a unidade técnica relata as fragilidades nos controles de preços dos
serviços contratados pelas agências, mas, ao final, pagos pelo Banco do Brasil (peça 1, p. 117):
14 Ora, se o Banco poderia ter adquirido os produtos e serviços por um valor inferior, fica
evidente a falta de controle em relação aos preços dos produtos e serviços contratados.
15 Por imposição contratual, as agências devem apresentar três propostas com fornecedores
distintos, dentre as quais é escolhida a mais vantajosa para o Banco. A fragilidade de tal
procedimento, que não prevê pesquisas nem confirmações da compatibilidade dos preços junto a
fornecedores por parte dos funcionários do Banco, não garante que as cotações realizadas pelas
agências sejam compatíveis com os preços de mercado. Tanto é verdade, que as bonificações de
volume encontram-se embutidas no preço final e, ainda assim, as propostas apresentadas pelas
agências são aprovadas pelo Banco. Isso não teria ocorrido, caso os gestores do Banco tivessem sido
zelosos e diligentes no acompanhamento e controle dos preços cotados para o Banco.
7.25. Com isso, sequer o Banco do Brasil buscava confirmar efetivamente no mercado os preços
dos fornecedores apresentados pelas agências de publicidade, o que passou a ocorrer apenas após a
atuação desta Corte e partir de 2005 (peça 1, p. 114-115).
7.26. Assim, verifica-se que, ao final, as propostas dos fornecedores chegavam ao conhecimento
do Banco, que as analisava e aprovava aquela supostamente mais vantajosa à entidade. Entretanto, as
notas fiscais emitidas contra a agência de publicidade e pagas pela instituição financeira carregavam
sobrepreços de até 15%, os quais retornavam livremente à contratada como supostos bônus de volume
(peça 1, p. 33).
7.27. É forçoso reconhecer que seria possível e exigível dos agentes o aprofundamento da
análise da relação com as empresas subcontratadas para materializar a Cláusula 2.5.11 do ajuste,
haja vista serem elas as beneficiárias finais da parte mais significativa dos valores pagos pela
instituição financeira.
7.28. Cabe ressaltar, ainda, que as fragilidades estão presentes na gestão de todos os
recorrentes, sendo que Renato Luiz Belineti Naegele respondeu por débito de baixa materialidade e a
Corte teve parcimônia em não lhe aplicar penalidade pecuniária. O Tribunal não diferencia condutas
culposas ou dolosas, exigindo-se, em quaisquer circunstâncias, a devolução dos valores aos cofres
governamentais.
7.29. O débito atribuído a Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos, de
R$ 78.386,42, em valores históricos de 21/10/2003, corresponde ao montante, atualizado até
14/11/2016, superior a R$ 169.000,00.
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7.30. Não se pode olvidar que existem diversos outros processos em trâmite na Corte, com
débitos imputados pelo MPTCU aos ora recorrentes em volumes ainda mais substanciais do que os
constantes dos presentes autos, demonstrando que o prejuízo ao Banco do Brasil pode ser muito
superior ao discutido nesta assentada. Nessa linha, discorre-se rapidamente sobre algumas dessas
demandas, que possuem vinculação semântica com os presentes autos.
7.31. O TC 019.032/2005-0, processo que instruiu a Ação Penal 470 no Supremo Tribunal
Federal, conhecida como “Mensalão”, tem recurso de reconsideração do MPTCU e petição
complementar pendente de análise e julgamento por esta Corte, mas com manifestação anterior pela
procedência parcial do pedido já concluída pela Secretaria de Recursos - Serur e com concordância
também parcial do Ministério Público (peças 83-85, 89 e 111).
7.32. A proposta do parquet especializado, chancelada em parte pelos técnicos, envolve
aplicação de multa e imputação de débito aos mesmos responsáveis, ora recorrentes, apontando-se
dano ao total à instituição financeira superior a R$ 3.800.000,00, em valores históricos, o qual supera
a quantia atualizada de R$ 7.491.000,00, até 14/11/2016, em cálculo conservador, com base na última
data indicada na instrução, em 28/2/2005.
7.33. O TC 019.024/2005-8, por sua vez, encontra-se sobrestado por determinação da Ministra
Relatora, até o julgamento de outros processos de igual natureza pendentes de julgamento (peça 17).
A unidade técnica, nesses autos, propõe, com a chancela do MPTCU, multa e débito aos mesmos
responsáveis arrolados na presente demanda. O dano ao total ao Banco do Brasil apontado supera R$
83.000,00, em valores históricos; e mais de R$ 179.000,00, corrigidos monetariamente até 14/11/2016
(peça 3, p. 168-177), tendo por termo a quo o último dia atribuído aos débitos, 30/10/2003, de forma
conservadora.
7.34. Cite-se, ainda, o TC 019.476/2005-6, em que também há recurso de revisão do MPTCU
pendente de julgamento pela Corte. Nesses autos, consta análise de mérito da Serur concluída e
corroborada pelo Ministério Público, com proposta de procedência do pedido, aplicação de multa aos
responsáveis, dentre eles Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro; e imputação de débito de mais de
R$ 594.000,00, em valores históricos; o que supera o montante de R$ 1.158.000,00, atualizado até
14/11/2016 (peças 82-84, 88, 95 e 119-121), contados, também de forma conservadora, a partir de
29/4/2005.
7.35. Há outros processos também com discussões sobre débitos semelhantes aos presentes
autos. Não se pode olvidar, ainda, que a equipe de auditoria obteve apenas algumas notas fiscais com
benefícios usurpados pelas agências de publicidade, estando todos cientes de que o prejuízo ao Banco
pode ser muito maior, dada a existência de inúmeros documentos não obtidos pelos auditores.
7.36. Dessa forma, apenas os presentes autos e os três processos detalhados acima demonstram
prejuízo ao Banco do Brasil, por conta da apropriação indevida pelas agências de publicidade de
cerca de R$ 9.000.000,00, em valores atualizados. Na denúncia que instruiu a Ação Penal 470, o
Ministério Público Federal lembra que, somente em relação ao contrato com a DNA Propaganda
Ltda., os prejuízos podem chegar a mais de R$ 37 milhões de reais, no período que abarca a gestão de
todos os responsáveis, ora recorrentes, em valores históricos, conforme trecho transcrito no acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF em 17/12/2012 (página 512):
O montante de R$ 4.275.608,92, não atualizado, desviado em benefício do grupo de Marcos
Valério, refere-se unicamente as notas fiscais localizadas pela auditoria do TCU. A análise do volume
de serviços subcontratados pela agência DNA Propaganda, passíveis de cobrança do chamado ‘bônus
de volume’, indicou que no período contratado, ou seja, 22/03/2000 a 27/09/2005, o desvio pode
alcançar a cifra de R$ 37.663.543,69.
7.37. Em valores atualizados até 14/11/2016, o dano poderá superar a estratosférica cifra de
R$ 72.000.000,00 apenas em relação a uma única agência de publicidade, no período de gestão dos
responsáveis, ora recorrentes.
7.38. Na decisão da Suprema Corte, consta, também, análise esclarecedora do Relator, Ministro
Joaquim Barbosa, sobre a relevância da omissão de Henrique Pizzolato na Diretoria de Marketing,
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com trecho transcrito abaixo, que se aplica perfeitamente às condutas dos gestores, ora recorrentes
(páginas 721-722 do acórdão):
O Sr. HENRIQUE PIZZOLATO assinou, como única autoridade responsável, o contrato entre o
Banco do Brasil e a agência DNA Propaganda, em que foram previstos gastos da ordem de
R$
142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais) (conforme cláusula 5.1 do contrato – fls.
53, Apenso 83, vol. 1).
Após a prorrogação, também assinada pelo acusado, os valores sob seus cuidados e vigilância
atingiram R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (cláusula segunda, letra b, do aditivo –
Apenso 83, volume 1, fls. 69).
Daí a importância da função fiscalizatória que lhe era atribuída.
A norma de regência da estrutura organizacional interna do Banco do Brasil, no que diz
respeito à Diretoria de Marketing e Comunicação (DIMAC), comandada pelo réu HENRIQUE
PIZZOLATO, também atribuía ao Diretor responsabilidade sobre o cumprimento das normas
contratuais (fls. 24.461/24.464, vol. 113):
(...)
Fica evidente que o acusado deveria ter cumprido seu dever de ofício e impedido a apropriação
de valores pela DNA Propaganda.
(...)
Quanto à posse dos recursos públicos pelo Diretor, destaco o que o contrato na cláusula 5.2:
‘Os recursos para execução dos serviços durante o exercício de 2003 estão consignados na
dotação orçamentária de Publicidade e Propaganda, a qual contempla a verba destinada à execução
do objeto deste contrato’. (fls. 53, Apenso 83, vol. 1)
Portanto, o réu era detentor da posse da dotação orçamentária destinada àquele contrato, bem
como era responsável pela fiscalização dos serviços contratados, e nesse função tinha o dever de
impedir a apropriação dos recursos pela agência DNA Propaganda.
Não obstante, na qualidade de garantidor e único signatário do contrato em nome do Banco,
HENRIQUE PIZZOLATO promoveu o aumento da remuneração da DNA Propaganda, à custa dos
cofres da entidade pública, mediante omissão penalmente relevante na fiscalização da devolução, pela
agência, dos valores referentes ao bônus de volume.
(...)
7.39. Assim, pode-se afirmar que a conduta dos gestores à frente da Diretoria de Marketing e
Propaganda daquela entidade foi desastrosa e colaborou para a dilapidação do patrimônio público,
com dano aos cofres do Banco do Brasil que pode ultrapassar as dezenas de milhões de reais, não
sendo possível afastar deles a responsabilidade. O que se vê, no mínimo, é quadro de omissão
gravíssima na obrigatória fiscalização de contratos de publicidade, seja de forma deliberada ou não,
mas, de toda sorte, vinculado diretamente como nexo causal dos prejuízos identificados pelos
auditores.
CONCLUSÃO
8. Das análises anteriores, conclui-se que:
a) Não há afronta ao contraditório e à ampla defesa quando os fatos e os dispositivos legais
envolvidos foram objeto de discussão prévia entre as partes;
b) A delimitação das responsabilidades sobre a fiscalização de contratos na Administração
Pública deve ser extraída da interpretação razoável dos normativos internos, dispositivos legais e
contratuais, associada aos elementos fáticos vinculados aos ajustes e aos atos constantes dos
processos administrativos; e
c) A omissão relevante do fiscal do contrato, sem a qual o dano ao erário ou à empresa estatal
não teria ocorrido, implica em responsabilidade do agente que teria, por lei, norma interna ou
dispositivo contratual, obrigação de impedir o resultado lesivo ao patrimônio público.
8.1. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelos recorrentes não têm o condão de
modificar a deliberação recorrida, impondo-se a manutenção do julgado em seus exatos termos.
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
9. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992,
submetem-se os autos à consideração superior, com posterior encaminhamento ao Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União e ao Gabinete do Relator, propondo:
a) conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento;
b) comunicar a deliberação que vier a ser proferida por esta Corte aos recorrentes e ao
Procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.”
O Ministério Público junto ao TCU anui a tal proposta no que toca a dois dos responsáveis, mas
discorda em relação a Renato Luiz Belineti Naegele, nos termos do parecer transcrito a seguir (peça
172):
Em exame recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Renato Luiz Belineti Naegele
(peças 145/146) e Henrique Pizzolato (peça 113), ambos ex-Diretores de Marketing e Comunicação
do Banco do Brasil S/A, e Cláudio de Castro Vasconcelos (peça 114), ex-Gerente Executivo de
Propaganda, subordinado àquela diretoria, contra o Acórdão nº 3349/2015-Plenário (peça 98),
mediante o qual esta Corte julgou suas contas irregulares, condenando-os, na medida de suas
respectivas participações no débito e em solidariedade com a MK Holding de Comunicação Ltda., ao
pagamento das quantias discriminadas no subitem 9.3 e aplicando-lhes, individualmente, à exceção
do Sr. Renato Luiz Belineti Naegele, a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92, no valor de R$
10.000,00. Não foi aplicada multa ao referido ex-gerente em razão da baixa materialidade do débito
apurado, durante a sua gestão, no contrato firmado entre o Banco do Brasil S/A e a aludida agência
de publicidade.
2. Os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão nº
1875/2005-Plenário (peça 1, p. 147-148), em virtude de irregularidades detectadas pela equipe da
então denominada 2ª Secex, no curso de auditoria realizada no Banco do Brasil S/A e no Banco
Popular do Brasil, envolvendo as áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda,
convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas. As irregularidades constatadas foram
referentes a:
i) recebimento de bônus ou bonificação de volume (BV) pela MK Holding de Comunicação Ltda.
(então denominada Grottera Comunicação S/C Ltda.), durante os exercícios de 2000, 2001 e 2003,
sem repasse desse desconto ao Banco do Brasil S/A, em descumprimento ao subitem 2.5.11 da
cláusula segunda do contrato em apreço;
ii) utilização de base de cálculo para pagamento de honorários à contratada baseada em custos
superiores aos efetivamente realizados, pois se considerou o recebimento do bônus de volume pela
agência; e
iii) omissão, por parte dos ex-gestores da instituição financeira, dos deveres de
acompanhamento e fiscalização do contrato firmado com a referida agência, bem como do dever de
supervisionar as atividades da Gerência Executiva de Propaganda e da agência, visto que não
adotaram medidas de controle dos preços praticados no âmbito do contrato.
3. Em um primeiro momento, o Tribunal, por meio do Acórdão nº 1715/2012-Plenário (peça 10),
julgou as contas dos responsáveis regulares com ressalva, entendendo, em síntese, ser possível o
recebimento de bonificações de volume por agências de publicidade, sem repasse dessa vantagem ao
Banco do Brasil S/A, notadamente em função da superveniência da Lei nº 12.232/2010.
4. Em seguida, este Ministério Público, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de
Oliveira, interpôs recurso de reconsideração (peça 22), requerendo o julgamento pela irregularidade
das contas dos Srs. Henrique Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos e Renato Luiz Belineti
Naegele, assim como suas condenações em débito, em solidariedade com a agência de publicidade.
5. Na ocasião, o recorrente alegou que a conduta descrita nos autos não encontra amparo na
Lei nº 12.232/2010 e defendeu a inconstitucionalidade dos arts. 18 e 20 dessa Lei. O primeiro desses
dispositivos seria inconstitucional por configurar ofensa aos princípios da economicidade e da
moralidade, argumentando que deveriam prevalecer os princípios da supremacia do interesse público
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sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. O segundo, ao prever que o disposto no
referido diploma aplica-se subsidiariamente aos contratos em fase de execução e aos efeitos
pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação, teria violado o contido no art. 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, de acordo com o qual a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
6. Após ter sido concedida oportunidade de oferecimento de contrarrazões recursais pelos
responsáveis, esta Corte, por meio do Acórdão nº 3349/2015-Plenário, alterou o seu entendimento
acerca da matéria em questão e deu provimento ao recurso interposto por este Ministério Público.
Naquela oportunidade, o Relator do voto condutor da deliberação (peça 99), Ministro Vital do Rêgo,
acompanhou, em essência, a manifestação da unidade técnica (peças 77/79) e o meu pronunciamento
anterior (peça 84), no sentido de que a retenção dos descontos pela agência foi irregular.
7. Destaca-se que, mesmo havendo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF)
favorável à inconstitucionalidade do art. 20 da Lei nº 12.232/2010, por meio de controle difuso,
prevaleceu nesta Corte o entendimento de que o exame de mérito das questões tratadas nos autos
independia da análise de inconstitucionalidade, conforme demonstra o trecho do voto transcrito
parcialmente a seguir.
‘24. Além disso, ainda que não houvesse a decisão do STF quanto à inconstitucionalidade do
art. 20 da Lei 12.232/2010, a retenção do valor dos descontos pela agência seria irregular, pois tal
bonificação não se enquadra no conceito de plano de incentivo.’
8. Como os descontos retidos pela agência não foram oferecidos por veículos de comunicação, e
sim por outros fornecedores, tais descontos não se enquadram no conceito de plano de incentivo a que
se refere o art. 18 da Lei em comento e, por conseguinte, não encontram amparo nesses dispositivos.
Ademais, esses descontos contrariam expressamente a cláusula 2.5.11 do contrato firmado entre o
Banco do Brasil e a agência.
9. Irresignados, os ex-gestores interpuseram os recursos de reconsideração ora sob exame.
II
10. Ao analisar os referidos recursos, a Serur concluiu que as razões recursais apresentadas
não são suficientes para elidir as irregularidades ou para afastar as culpabilidades dos recorrentes
(peças 158/160), motivo pelo qual propôs que fosse negado provimento aos recursos, mantendo o
julgamento pela irregularidade das contas, a condenação em débito e as penalidades aplicadas na
deliberação recorrida.
11. Manifesto-me parcialmente de acordo com a proposta formulada pela unidade instrutiva,
divergindo apenas no que se refere à fixação da responsabilidade do Sr. Renato Luiz Belineti Naegele,
pelos motivos que passo a expor.
12. Os ex-gestores foram responsabilizados por terem se omitido do dever de fiscalizar o
contrato de publicidade, deixando que a agência descumprisse cláusula contratual e se apropriasse
indevidamente de descontos que deveriam ter sido repassados à instituição financeira, ocasionando
prejuízos aos cofres da estatal.
13. Cabe relembrar que o débito é decorrente de duas faturas da MK Holding de Comunicação
Ltda. para cobrança de bônus de volume. Uma foi emitida contra a Agendas Pombo-Lediberg Ltda.,
no montante de R$ 939,60, em valores históricos, tendo como responsáveis solidários os Srs. Renato
Luiz Belineti Naegele e Cláudio de Castro Vasconcelos e a MK Holding de Comunicação Ltda. E
outra emitida contra a Editora Gráficos Burti Ltda., na quantia de R$ 76.849,43, em valores
históricos, tendo como responsáveis solidários os Srs. Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro
Vasconcelos e a MK Holding de Comunicação Ltda.
14. Entendo que os responsáveis Srs. Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos têm
sua responsabilidade devidamente configurada nos autos, considerando-se a omissão do dever de
acompanhamento e fiscalização do contrato, nos aspectos aqui discutidos.
15. Quanto ao Sr. Renato Luiz Belineti Naegele, considero que sua situação é diferenciada o
suficiente para excluir, senão atenuar, sua responsabilidade.
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16. O Sr. Renato Luiz Belineti Naegele alega que os argumentos utilizados no acórdão recorrido
não se aplicam a ele, que esteve à frente da Diretoria de Marketing até fevereiro de 2003,
antecedendo Henrique Pizzolato. Destaca não ter sido réu na Ação Penal nº 470 ou contemporâneo
aos fatos tratados naquela ação e que sempre agiu com boa-fé no exercício das respectivas funções no
Banco do Brasil.
17. Argumenta que não poderia ser responsabilizado pelos fatos em discussão, por ter
antecedido Henrique Pizzolato, sem participar da assinatura dos contratos em que existiam as
cláusulas que atribuíam a fiscalização dos ajustes à Diretoria de Marketing; além de não mais
exercer a função quando da prolação da Ordem de Serviço nº 11/2004 (peça 145, p. 8).
18. Com efeito, observa-se que ele ocupou a Diretoria de Marketing e Comunicação do Banco
do Brasil em período que se estendeu de 07/06/99 a 16/02/2003 (peça 1, p. 111), sendo sucedido pelo
Sr. Henrique Pizzolato.
19. Como demonstra a unidade técnica, somente nos contratos posteriores, já assinados pelo Sr.
Henrique Pizzolato, ficou expressa a unidade responsável pela fiscalização do ajuste, atribuindo
diretamente a fiscalização dos serviços à Diretoria de Marketing e Comunicação. Da mesma forma,
no âmbito desta Diretoria, essa responsabilidade foi compartilhada com a Gerência Executiva de
Propaganda (função exercida pelo Sr. Cláudio de Castro Vasconcelos, no período dos fatos, peça 1, p.
71), e veio a ser também explicitamente previsto na distribuição interna de atribuições promovidas
pela Ordem de Serviço nº 11/2004.
20. Assim, considerando que à época em que Sr. Renato Luiz Belineti Naegele respondia pela
Diretoria de Marketing existia, no mínimo, uma dubiedade sobre a quem caberia o acompanhamento
e fiscalização dos contratos com as agências de propaganda e publicidade e que tais dúvidas foram
aclaradas somente quando o Sr. Renato não mais exercia a função de Diretor de Marketing e
Comunicação, considero que sua responsabilidade deva ser mitigada, devendo o Tribunal julgar suas
contas regulares com ressalva.
21. Ante o exposto, este representante do Ministério Público manifesta-se parcialmente de
acordo com a proposta de encaminhamento à peça 158, p. 24, no sentido de que esta Corte conheça
dos presentes recursos para, no mérito, negar provimento aos interpostos pelos Srs. Henrique
Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos e dar provimento ao interposto pelo Sr. Renato Luiz
Belineti Naegele, julgando suas contas regulares com ressalva.”
É o relatório.

VOTO
Atuo no presente processo por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019, em virtude do
afastamento do Ministro Walton Alencar Rodrigues, motivo de viagem em missão oficial.
Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Henrique Pizzolato (peça 113), Cláudio
de Castro Vasconcelos (peça 114) e Renato Luiz Belineti Naegele (peças 145-146) contra o Acórdão
3.349/2015 – Plenário.
Originalmente, os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada por força do
Acórdão 1.875/2005-Plenário (peça 1, p. 147-148), em virtude das seguintes irregularidades detectadas
no curso de auditoria realizada no Banco do Brasil S/A (BB) e no Banco Popular do Brasil,
envolvendo as áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda, convênios, consultorias,
patrocínios e outras:
“i) recebimento de bônus ou bonificação de volume (BV) pela MK Holding de Comunicação
Ltda. (então denominada Grottera Comunicação S/C Ltda.), durante os exercícios de 2000, 2001 e
2003, sem repasse desse desconto ao Banco do Brasil S/A, em descumprimento ao subitem 2.5.11 da
cláusula segunda do contrato em apreço;
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ii) utilização de base de cálculo para pagamento de honorários à contratada baseada em custos
superiores aos efetivamente realizados, pois se considerou o recebimento do bônus de volume pela
agência; e
iii) omissão, por parte dos ex-gestores da instituição financeira, dos deveres de
acompanhamento e fiscalização do contrato firmado com a referida agência, bem como do dever de
supervisionar as atividades da Gerência Executiva de Propaganda e da agência, visto que não
adotaram medidas de controle dos preços praticados no âmbito do contrato.”
Por meio do Acórdão 1.715/2012-Plenário, o TCU julgou as contas dos responsáveis regulares
com ressalva, entendendo, em síntese, ser possível o recebimento de bonificações de volume por
agências de publicidade, sem repasse dessa vantagem ao Banco do Brasil S/A, notadamente em função
da superveniência da Lei 12.232/2010.
O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) interpôs recurso de reconsideração, requerendo o
julgamento pela irregularidade das contas de Henrique Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos e
Renato Luiz Belineti Naegele, assim como suas condenações em débito, em solidariedade com a
agência de publicidade, por considerar que a conduta descrita nos autos não encontrava amparo na Lei
12.232/2010. Defendeu, ainda, a inconstitucionalidade dos arts. 18 e 20 desta Lei:
a) o primeiro deles por configurar ofensa aos princípios da economicidade e da moralidade,
argumentando que deveriam prevalecer os princípios da supremacia do interesse público sobre o
privado e da indisponibilidade do interesse público;
b) o segundo, por prever que o disposto na Lei se aplica subsidiariamente aos contratos em fase
de execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação, viola o art.
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de acordo com o qual a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Mesmo havendo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à
inconstitucionalidade do art. 20 da Lei nº 12.232/2010, por meio de controle difuso, prevaleceu o
entendimento de que o exame de mérito das questões tratadas nos autos não dependia da análise de
constitucionalidade. Em primeiro lugar, porque os descontos retidos pela agência contratada não foram
oferecidos por veículos de comunicação, e sim por outros fornecedores. Assim, não se enquadram no
conceito de plano de incentivo a que se refere o art. 18 daquela Lei, como demonstra trecho do voto do
Relator, E. Ministro Vital do Rêgo, que fundamentou o Acórdão 3349/2015-Plenário:
“24. Além disso, ainda que não houvesse a decisão do STF quanto à inconstitucionalidade do
art. 20 da Lei 12.232/2010, a retenção do valor dos descontos pela agência seria irregular, pois tal
bonificação não se enquadra no conceito de plano de incentivo.”
Em segundo lugar porque esses descontos contrariam expressamente a cláusula 2.5.11 do
contrato firmado entre o Banco do Brasil e a agência:
“2.5.11. Envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e
transferir, integralmente, ao BANCO os descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens;”
Após o oferecimento de contrarrazões recursais pelos responsáveis, por meio do
Acórdão 3349/2015-Plenário, o TCU deu provimento ao recurso interposto pelo MPTCU, passou a
adotar entendimento no sentido de que a retenção dos descontos pela agência contratada foi irregular e
julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa.
Irresignados, os ex-gestores interpuseram recursos de reconsideração, apresentando as seguintes
linhas de argumentação:
a) sua condenação, com base em tese jurídica não apresentada pelo Ministério Público junto ao
TCU (MPTCU) no recurso de reconsideração, deveria ensejar nova oitiva das partes ou arquivamento
do feito;
i. por meio do acórdão combatido, o TCU realizou novo julgamento, sobrepondo-se ao anterior,
no qual a Corte julgou regulares com ressalvas as suas contas, mas sem anulá-lo ou torná-lo
insubsistente. Logo, continua válido;
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ii. se as razões apresentadas pelo MPTCU se mostravam frágeis ou sem fundamento, como
reconheceu a instrução, o resultado óbvio seria o não acolhimento, pois o recurso restou destituído do
melhor direito. Não poderia o Tribunal, em prejuízo do recorrente, mesmo porque não foi ouvido em
obediência ao devido processo legal, construir outra justificativa para rever a decisão;
b) não cabia à Diretoria de Marketing e Comunicação (Dimac), e portanto aos recorrentes,
fiscalizar contratos ou atestar a execução de serviços, mas à Diretoria de Logística (Dilog);
i. de acordo com o Livro de Instruções Codificadas do Banco (LIC) 156.65-1-1, o
acompanhamento dos contratos no Banco do Brasil era atribuição da Diretoria de Infraestrutura,
sucedida pela Diretoria de Logística. Sendo assim, o Diretor de Marketing e o Gerente Executivo de
Propaganda não eram e não são atualmente responsáveis pela fiscalização ou acompanhamento de
contratos;
ii. a mesma norma, em seu item 13, estabelece que o administrador da dependência onde está
sendo realizado o serviço, no caso a Diretoria de Marketing, é responsável pela verificação da
qualidade dos serviços executados pela contratada, mas não por fiscalizar a forma como se efetuava o
pagamento;
iii. o art. 67 da Lei 8666/1993 dispõe que o fiscal do contrato deve ser especialmente designado,
o que ocorre no processo administrativo que abriga o contrato. Os recorrentes não foram indicados
para essa função e não é possível atribuir-lhes responsabilidade, sob pena de afronta à Lei 8.666/1993
e imputação de responsabilidade objetiva
iv. a unidade técnica reconhece que a fiscalização dos contratos seja atribuição da Dilog, mas
considera que isso não elide a responsabilidade dos gestores, pois, tendo em vista o postulado da
primazia da realidade, concretamente essa tarefa foi atribuída aos recorrentes;
a instrução afirma que a Cláusula Décima Segunda do contrato em análise previu que caberia
ao Banco verificar o cumprimento das obrigações da contratada, sem esclarecer qual unidade
responderia sobre o tema. Entretanto, conclui que tal dubiedade não favorece os responsáveis, por
conta de aditivo celebrado em 2002, colocando como canal único e exclusivo para o trato dos temas
relativos ao ajuste a Diretoria de Marketing, compartilhada com a Gerência Executiva de Propaganda,
mudança chancelada na Ordem de Serviço 11/2004;
tal aditivo não atribuiu à Diretoria de Marketing e Comunicação qualquer responsabilidade
pela fiscalização do contrato. O canal único e exclusivo a que se refere o acréscimo diz respeito ao
tratamento de questões relativas ao cumprimento do contrato. Não se poderia atribuir ao próprio setor a
fiscalização do contrato, tendo em vista o princípio da segregação de funções;
outro equívoco da instrução está no fato de aplicar a Ordem de Serviço 11/2004 às
irregularidades descritas nos autos. Esse normativo, questionável sob vários aspectos, não pode ser
usado para imputar responsabilidade aos recorrentes, pois os eventos em debate nos autos ocorreram
nos exercícios de 2000 e 2003, portanto anteriores à edição da norma. Logo, prevalecem as disposições
dos Livros de Instruções Codificadas do Banco, que atribuíam responsabilidade peça fiscalização do
contrato a outro setor;
c) atualmente, a gestão de contratos no Banco do Brasil, entre eles os de publicidade, está
disciplinada no LIC 495-7-2-2327, em vigor desde 9/8/2008, o qual dispõe que a entidade financeira,
por meio das dependências administradoras de contrato e do fiscal de contrato, precisa controlar e
fiscalizar a realização do ajuste, com diversas finalidades, dentre elas garantir a qualidade dos serviços
e bens entregues;
d) os recorrentes não podem ser responsabilizados por fatos ocorridos fora da relação jurídica
com o Banco do Brasil, tendo em vista os seguintes argumentos:
i. a sistemática adotada pela empresa para cobrar e se apropriar dos recursos questionados nos
autos se deu fora da relação com o Banco do Brasil e sem o conhecimento da entidade;
ii. para os serviços demandados pela instituição financeira à contratada, como os serviços
gráficos, a agência, depois de conceber o conteúdo do material, contratava os serviços junto a
fornecedores. Após realizados os trabalhos, estes emitiam notas fiscais e encaminhavam à agência, que
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sacava novo documento fiscal contra o Banco do Brasil, com a respectiva comissão. Depois de receber
do BB, pagava o fornecedor com base nas notas já emitidas;
iii. encerrada a relação com o Banco do Brasil, a agência emitia uma segunda nota fiscal, em seu
próprio nome, contra o fornecedor dos serviços, cobrando percentual sobre o valor da operação,
enquadrado neste processo como “bônus de volume” ou “plano de incentivo”, portanto, à revelia da
instituição financeira, fora do contrato. O relacionamento se dava exclusivamente entre a agência
contratada e a subcontratada;
iv. as duas faturas da Grottera para cobrança de bônus de volume que constam dos autos, foram
emitidas contra a Editora Gráficos Burti Ltda., no valor de R$ 76.849,43; e Agendas Pombo, no
montante de R$ 939,60. É patente que a agência, em entendimento direto com as duas fornecedoras,
cobrou o benefício, cujo pagamento era feito pelos fornecedores a esta. Era impossível a qualquer setor
do Banco, responsável pelo controle do contrato, ter conhecimento do que ocorria, por se tratar de
negociação não comunicada à contratante;
v. o BB, em expediente datado de 22/6/2009, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, em
resposta ao Ofício 5.118/R, do Relator da Ação Penal 470, deixa claro não ter acesso às notas fiscais
emitidas pela agência contra os fornecedores, relativas ao bônus de volume;
vi. o BB notificou extrajudicialmente a Grottera sobre auditoria a ser realizada na agência, por
determinação do item 9.3 do Acórdão 1.875/2005-Plenário, exigindo da contratada a disponibilização
das notas fiscais emitidas contra os fornecedores, com bônus de volume. A agência, entretanto, negouse a fornecer esses documentos, por dizerem respeito a negociações privadas entre ela e os respectivos
fornecedores. Tais fatos foram transmitidos ao TCU em 2007, que ainda não se manifestou sobre o
tema;
vii. a Diretoria de Marketing e Comunicação não tinha responsabilidade de verificar ou atestar
pagamentos e qualquer funcionário do Banco que tivesse esse encargo não poderia ser culpado por
irregularidades inexistentes na relação da agência com o Banco. A cobrança do benefício junto aos
fornecedores ocorria no segundo momento. Os pagamentos realizados pela instituição financeira com
base na discriminação das notas fiscais eram lícitos, não tendo como saber dos benefícios, cobrados
em outro documento fiscal, desconhecidos da contratante. Se houver distorção do real sentido do
bônus de volume, omitindo a cobrança do Banco do Brasil, quem praticou foi a agência beneficiária, a
quem se deve atribuir responsabilidade pelo débito;
e) Renato Luiz Belineti Naegele acrescenta que os argumentos utilizados no acórdão recorrido
não se aplicam a ele, que esteve à frente da Diretoria de Marketing apenas até fevereiro de 2003;
i. como demonstra a unidade técnica, apenas em contratos posteriores à sua gestão, assinados por
Henrique Pizzolato, ficou explícita a atribuição da fiscalização dos serviços à Diretoria de Marketing e
Comunicação;
ii. o compartilhamento de tal responsabilidade com a Gerência Executiva de Propaganda veio a
ser explicitamente previsto na distribuição interna de atribuições daquela Diretoria promovidas pela
Ordem de Serviço nº 11/2004;
iii. não foi réu na Ação Penal 470 ou contemporâneo aos fatos tratados naquela ação. Sempre
agiu com boa-fé no exercício das respectivas funções no Banco do Brasil e não poderia, mesmo que a
fiscalização financeira do contrato estivesse sob a responsabilidade dele, prever que o Supremo
Tribunal Federal assentaria, no futuro, que o direito aos bônus de volume se restringiam aos veículos
de publicidade, quando a prática do mercado era diferente.
Feito breve histórico dos fatos, passo a decidir.
II
Reitero o exame de admissibilidade dos recursos (despachos de peça 124 e 154), por atenderem
aos requisitos atinentes à espécie.
Não deve prosperar a primeira linha de defesa, pois os fatos e os dispositivos legais envolvidos
foram objeto de discussão prévia entre as partes. No presente caso, a controvérsia se encontra entre a
admissão ou não do bônus de volume na legislação aplicável aos contratos de propaganda e
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publicidade. As irregularidades atribuídas aos responsáveis são as seguintes, conforme o relatório do
acórdão recorrido:
“a) recebimento, pela agência, de valores cobrados de fornecedores a título de bônus de
volume, vantagens essas que seriam de titularidade do Banco do Brasil;
b) incidência da comissão da agência sobre esses mesmos valores, sem subtrair da base de
cálculo a bonificação de volume recebida indevidamente;
c) fragilidade no acompanhamento e fiscalização do contrato pelo Banco do Brasil, acarretando
a responsabilidade dos agentes que detinham referida atribuição (titulares da Diretoria de Marketing
e da Gerência Executiva de Propaganda, subordinada àquela diretoria).”
Em seu recurso de reconsideração, o MPTCU, além de apresentar os resultados da auditoria, as
normas de licitações e práticas do mercado de publicidade, defendeu que os artigos 18 e 20 da Lei
12.232/2010 tinham como finalidade chancelar as condutas irregulares abordadas nos presentes autos.
Concluiu, assim, que os valores recebidos a título de bônus de volume pelas agências se mantêm
irregulares, por inconstitucionalidade da Lei 12.232/2010, decorrente da afronta aos princípios
administrativos da supremacia do interesse público e da moralidade.
As contrarrazões recursais de Henrique Pizzolato (peça 59) e Cláudio de Castro Vasconcelos
(peça 56) também se utilizaram dos mesmos dispositivos, mas exatamente para chancelar a legalidade
da apropriação do bônus de volume pelas agências de publicidade, considerando constitucional a Lei
12.232/2010.
No presente caso, tanto o MPTCU quanto os recorrentes e, posteriormente, o colegiado desta
Corte se debruçaram sobre idênticos dispositivos legais. Os fatos foram objeto de contraditório às
partes e a discussão foi travada sobre o mesmo questionamento, quanto à legalidade ou não da
apropriação pela agência de publicidade de valores decorrentes da relação com fornecedores de
serviços e produtos.
Ao final, este Tribunal apresentou interpretação dos dispositivos legais e enquadramento dos
conceitos técnico-jurídicos envolvidos, tendo por base os argumentos de todos os envolvidos. Sendo
assim, não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa.
III
Em sua segunda linha de defesa, os recorrentes fazem uso de normas internas do Banco do Brasil
(as LICs), bem como do princípio da segregação de funções para concluírem não ser da Diretoria de
Marketing e Comunicação (Dimac) a responsabilidade pela fiscalização e controle de contratos de
publicidade e propaganda naquela entidade.
A delimitação das responsabilidades sobre a fiscalização de contratos na Administração Pública
deve ser extraída da interpretação razoável dos normativos internos, dispositivos legais e contratuais,
associada aos elementos fáticos vinculados aos ajustes e aos atos constantes dos processos
administrativos.
Ao contrário do que querem fazer crer os recorrentes, os normativos do BB atribuíam sim à
Dimac e respectivas gerências o controle sobre os contratos sob a responsabilidade dela, o que se
corrobora com os inúmeros indícios colhidos no processo.
O LIC 156.80-1-1 (itens 2.g e 2.h) traz para a Diretoria de Marketing e Comunicação idêntica
competência atribuída à Diretoria de Logística pelo LIC 156.65-1-1 (2.c e 2.d). Isso demonstra que as
duas diretorias tinham competência de verificar a regularidade dos processos, produtos e serviços sob
sua respectiva responsabilidade, bem como o controle interno dos próprios contratos administrativos.
Por certo que a segregação de funções deveria ser objeto de atenção na gestão e controle de
contratos do Banco do Brasil. Entretanto, para os contratos de publicidade, a atuação do Tribunal
demonstrou que, com amparo na legislação interna aplicável, tal postulado não foi aplicado da forma
argumentada pelos recorrentes.
Além disso, não é estranho à Administração Pública a fiscalização dos contratos pelo setor com
maior conhecimento da matéria, desde que realizado por pessoa ou equipe diferente de quem o
formalizou. Tal regra consta do LIC 091.04.3.1 (Item 04.I), norma vigente à época (peça 146, p. 6):
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“I - As funções de contratação, administração e pagamento devem ser desempenhadas por
equipes distintas; ”
O item 04.a do LIC 156.65-1-1, apresenta lista de produtos intermediários da Diretoria de
Logística (peça 59, p. 29). O fato de o subitem VII desta lista ser “gestão de contratos centralizados e
acompanhamento dos contratos descentralizados” não é suficiente para concluir que é competência da
Dilog fiscalizar os ajustes da Dimac, interpretação dada pelos recorrentes.
Tanto que na lista apresentada no item 03.a, que descreve as funções da Gerência de Propaganda,
consta o item V que estabelece expressamente a função de “acompanhar o cumprimento dos
mecanismos que garantem que as ações desenvolvidas estão em conformidade com a legislação,
regulamentos externos e com as políticas e normas internas” (peça 59, p. 35). Dispositivo idêntico
consta, ainda, na IN 691-1, norma atual do sistema, em relação à Diretoria de Marketing e
Comunicação (peça 59, p. 42, item 5.2.2.1).
Para contradizer a afirmação dos recorrentes de que os contratos eram e ainda são fiscalizados
apenas pela Diretoria de Logística, basta transcrever novamente cláusula do contrato celebrado pelo
Banco do Brasil com a Ogilvy Brasil Comunicação Ltda., em 2003, com o mesmo objeto do ajuste ora
em debate (TC 019.476/2005-2 – peça 1, p. 25):
“12.2. A fiscalização dos serviços será realizada diretamente pela Diretoria de Marketing e
Comunicação do BANCO, ou por preposto devidamente credenciado, que terá poderes, entre outros,
para notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura
venham a ser encontradas na execução deste Contrato.”
Por ocasião da fiscalização do TCU no BB, a interlocução da equipe de auditoria ocorreu com a
Diretoria de Marketing e Propaganda, tanto para questões financeiras quanto para questionamentos
relativos à efetividade da atuação da instituição financeira em relação aos contratos de publicidade.
Tal situação decorre de orientação expressa do Banco do Brasil, em resposta a questionamento
específico da equipe de auditoria do TCU, destinado ao seu Presidente, sobre quem seriam os
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos com agências de propaganda no
período de 1/1/2000 a 10/10/2005 (peça 1, p. 116, letra “c”).
A orientação formal da instituição (peça 1, p. 71 e 72), assinada pela então Gerente Executiva de
Propaganda, Yole Maria de Mendonça, que se inclui na lista de profissionais solicitada, não menciona
outro setor ou responsáveis pelo tema.
Assim, não são verossímeis os argumentos de que caberia a outra Diretoria a responsabilidade
pela fiscalização dos contratos, seja antes ou depois da colocação expressa do nome da Dimac nos
contratos e na ordem de serviço 11/2004, tendo por base a prática adotada, como interpreta o julgado
recorrido; ou o amparo na normatização interna, na forma discutida supra.
Ao contrário do que quer fazer crer Renato Luiz Belineti Naegele, as mudanças posteriores não
tiveram o condão de normatizar a matéria. A presença da Dimac em contratos e em ordens de serviço
como órgão fiscalizatório dos ajustes apenas reconheceu posição amparada na legislação e exercida na
prática. Mesmo porque, como afirmam os demais recorrentes, esses instrumentos, de fato, não teriam
capacidade de alterar os normativos internos.
Os elementos contidos nos autos apontam claramente para responsabilidade direta da Diretoria
de Marketing e Propaganda no controle dos ajustes, especialmente quanto aos orçamentos e o
relacionamento pleno com as agências, como detalharei a seguir, ao analisar os argumentos que
embasam a alegação dos recorrentes de que não podem ser responsabilizados por fatos ocorridos fora
da relação jurídica da agência Grottera com o Banco do Brasil.
IV
O mercado de publicidade e propaganda constitui-se de relações entre anunciantes e veículos,
intermediadas pelas agências de publicidade, que, quando necessário, recorrem a outros fornecedores
para a execução de serviços especializados.
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As diferentes formas de remuneração das agências de publicidade estão previstas nas normas que
regulamentam o setor, especificamente na Lei nº 4.680/65, Decreto nº 57.690/66, Lei 12.232/2010 e
Normas-Padrão da Atividade Publicitária (NPAP).
O tipo de remuneração em análise na presente TCE, plano de incentivo ou bônus de volume, está
previsto no art. 18 da Lei 12.232/2010, que restringe sua ocorrência à relação da agência com o veículo
de comunicação:
“Art. 18. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua
aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de
direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no
parágrafo único do art. 15 desta Lei.”
Os planos de incentivos são gerais e não estão vinculados a cliente específico. Nos termos das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária (NPAP, peça 76) e da Lei nº 12.232/2010, relacionam-se
apenas a relações com veículos de divulgação. Os valores pagos por determinado veículo de
comunicação a agências são decorrentes do volume de serviços trazidos por estas para aquele.
Restou comprovado nesta TCE que os valores recebidos pela agência Grottera eram
especificamente vinculados ao Banco do Brasil e relacionavam-se aos fornecedores “Agendas PomboLediberg Ltda.” e Editora Gráficos Burti Ltda., que não se tratam de veículos de divulgação. Assim,
não seguiram a forma prevista na Lei 12.232/2010. Como ressaltou o MPTCU em seu recurso, a
conduta descrita nos autos não encontrava amparo naquela Lei.
Contrariamente ao que querem fazer crer os recorrentes, os agentes responsáveis por contratos de
publicidade na Administração Pública têm sim conhecimento sobre descontos certos nas negociações
de agências com fornecedores.
Tanto que tais contratos normalmente contêm cláusula para que a contratada obrigatoriamente
devolva os valores dessas transações com os fornecedores. No presente caso, a Cláusula 2.5.11 do
contrato com a Grottera é expressa nesse sentido (peça 1, p. 9):
“2.5.11. Envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e
transferir, integralmente, ao BANCO os descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens; ”
O motivo desse cuidado está exatamente no formato da relação jurídica entre o contratante no
Poder Público (no caso, o Banco do Brasil) e a agência contratada. Após o terceiro Termo Aditivo, o
contrato previa verba de publicidade de R$ 152.833.475,11. Diante de tais valores, era certo que a
contratada teria condições de obter benefícios nas negociações com terceiros, que obrigatoriamente
deveriam retornar ao contratante.
O trato desse dinheiro pela agência de publicidade não poderia ser desconsiderado pelo gestor
médio, fiscal do ajuste, razão pela qual teve tratamento explícito nos contratos analisados. Não é
razoável que os gestores, cientes desse relacionamento entre a agência e os fornecedores, não
estabelecessem mecanismos seguros de identificação dos benefícios a serem restituídos à entidade
bancária.
O fato de o Banco do Brasil não conseguir junto às agências de publicidade as notas fiscais com
os bônus de volume não é motivo para isentar os fiscais do contrato. Especialmente quando se percebe
que, apenas após a atuação do TCU se formatou no BB auditoria para tratar do tema.
Ademais, os auditores do TCU obtiveram as notas fiscais com os benefícios que instruem
diversos processos neste Tribunal com simples visitas a algumas empresas que prestaram serviços ou
forneceram produtos para o Banco do Brasil S/A com a intermediação da agência de publicidade e
propaganda, conforme relatado na representação feita à Corte (peça 1, p. 117).
Procedimentos semelhantes deveriam ter sido realizados antes pelos fiscais do contrato, haja
vista a cláusula expressa e a natureza desses ajustes. Cabe lembrar que as empresas contratadas teriam
por obrigação contratual conceder acesso a essa documentação (peça 1, p. 7):
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“2.5.4. A CONTRATADA se obriga a permitir que as auditorias interna do BANCO e externa,
por ele indicada, tenham acesso a todos os documentos e informações que digam respeito aos serviços
prestados ao BANCO, atendendo prontamente às observações e exigências por elas apresentadas. ”
Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, o BB tinha conhecimento e até relativo contato com
os fornecedores das agências de publicidade. De acordo com as Cláusulas 2.5.6.1 e 2.5.6.1.1 do ajuste
com a Grottera (peça 1, p. 8), a agência contratada era obrigada a submeter a contratação de terceiros à
prévia anuência do Banco e:
“2.5.6.1.1 Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo,
três propostas, com indicação da mais adequada para sua execução. ”
A contratação de serviços de publicidade exigia dos gestores responsáveis grande cuidado com
os serviços de terceiros contratados pela agência e mecanismos para sua fiscalização. Sendo assim, não
devem prosperar os argumentos de que foram responsabilizados por fatos ocorridos fora da relação
jurídica entre o BB e a agência contratada.
As fragilidades identificadas estão presentes na gestão de todos os recorrentes. Todos agiram de
forma negligente na fiscalização dos contratos com agências de publicidade nas respectivas
administrações, sendo que Renato Luiz Belineti Naegele respondeu por débito de baixa materialidade e
o TCU teve parcimônia em não lhe aplicar penalidade pecuniária. O Tribunal não diferencia condutas
culposas ou dolosas, exigindo-se, em quaisquer circunstâncias, a devolução dos valores aos cofres
governamentais.
Diante de todos os elementos apresentados, incorporando as análises da unidade técnica como
razões de decidir, concluo que os argumentos apresentados não têm o condão de modificar o acórdão
recorrido, razão pela qual conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto
à deliberação do colegiado.
ACÓRDÃO Nº 2297/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 019.018/2005-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Banco do Brasil S.a (00.000.000/1463-07)
3.2. Responsáveis: Agência Grottera Comunicação (54.639.463/0001-27); Banco do Brasil
(00.000.000/0059-08); Cláudio de Castro Vasconcelos (252.377.641-34); Henrique Pizzolato
(296.719.659-20); Renato Luiz Belineti Naegele (308.076.621-00); Rossano Maranhão Pinto
(151.467.401-78)
3.3. Recorrentes: Henrique Pizzolato (296.719.659-20); Cláudio de Castro Vasconcelos
(252.377.641-34); Renato Luiz Belineti Naegele (308.076.621-00).
4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A..
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton
Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do
Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan).
8. Representação legal :
8.1. Antonio Carlos Rosa (4990-B/OAB-MT); Edgard Hermelino Leite Junior (92114/OAB-SP)
e outros.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por
Henrique Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos e Renato Luiz Belineti Naegele contra o
Acórdão 3.349/2015 – Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2297-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE IV – PLENÁRIO
TC 012.354/2018-0.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Poços de
Caldas – MG.
Responsáveis: Antônio Teixeira (CPF 523.411.786-34).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FRAUDE NA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA. SOLICITAÇÃO PARA O ARRESTO DE BENS. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA PARA
O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) em Poços de Caldas – MG contra Antônio Teixeira, como então servidor do
INSS, diante da fraude pela irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente
produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 488.974,69.
2. Após a análise final do feito, o auditor federal da Secex-TCE lançou o seu parecer conclusivo
à Peça 62 (fls. 1/19), com a anuência dos dirigentes da unidade técnica (Peças 63 e 64), nos seguintes
termos:
“(...) Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, em desfavor de Antônio Teixeira, ex-servidor do INSS (CPF 523.411.786-34),
Alice de Oliveira Nunes, na condição de segurada (CPF 172.796.068-81), Francisco Nunes da Silva,
na condição de segurado (CPF 024.596.098-84), Silvio Vicente Sobrinho na condição de segurado
(CPF 417.199.138-20), em razão da habilitação e concessão fraudulenta de benefícios
previdenciários em decorrência de atos do ex-servidor Antônio Teixeira praticados na Agência da
Previdência Social - APS, em Poços de Caldas/MG, jurisdicionada à Gerência Executiva do INSS em
Poços de Caldas/MG (peça 46, p. 5), no período de 2000 a 2011.
HISTÓRICO
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2. O ex-servidor Antônio Teixeira foi indiciado pelo Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
35097.004205/2002-16, no âmbito do qual se concluiu que ele considerou vínculos empregatícios no
tempo de contribuição, sem comprovação documental, conduta essa que resultou nas concessões
irregulares de aposentadorias (peça 6, p. 7-13) e resultou em sua demissão pela Portaria MPS 406, de
4/9/2012 (peça 8, p. 1).
3. A autuação da competente tomada de contas especial seguiu-se ao PAD e ocorreu em
7/6/2017 (peça 4), conforme autorização da Gerente Executiva Substituta da GEX Poços de Caldas
(peça 1) e ato da Presidente da Comissão Permanente de TCE (CTCE) respectiva (peça 3), comissão
essa constituída pela Portaria INSS/GEXPCL/11028/007/2017, de 20/1/2007 (peça 2).
4. A CTCE da GEX Poços de Caldas concluiu pela responsabilização do ex-servidor Antônio
Teixeira, Agente Administrativo, solidariamente aos segurados Alice Nunes da Silva, Francisco Nunes
da Silva e Sílvio Vicente Sobrinho, pelo prejuízo de R$ 488.974,69, atualizado monetariamente e
acrescidos de juros de mora até 7/6/2017 (peça 38, p. 9, peça 39). O relatório de tomada de contas
35147.000125/2017-14 apresentou a síntese dos procedimentos adotados e as conclusões a que
chegou a referida comissão (peça 46).
5. Remetidos os autos à Controladoria-Geral da União (CGU), foi elaborado o relatório de
auditoria 286/2018, no qual se confirmou a responsabilização do ex-servidor, solidariamente com os
segurados (peça 47).
6. Conforme o certificado e parecer de auditoria 286/2018, o dirigente do órgão de controle
interno concluiu pela irregularidade das presentes contas (peças 48 e 49).
7. Em 19/4/2018, o Ministro de Estado do Desenvolvimento Social declarou ter tomado
conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como no parecer
da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, manifestando-se pela
irregularidade das contas e determinando o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da
União, sendo registrada no sistema e-TCE sob número 311/2017 (peça 50).
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
7. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que
tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art.
6º, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), uma vez que as
concessões irregulares dos benefícios apurados motivaram pagamentos delas decorrentes no período
de 15/8/2000 a 6/1/2011 (peças 17, 19, 21, 28, 29, 30, 31), e foram emitidos os ofícios de cobrança
administrativa ao ex-servidor Antônio Teixeira em 3 e 17/5/2016, à segurada Alice Nunes da Silva em
28/1 e 7/2/2011, ao segurado Sílvio Vicente Sobrinho em 4 e 18/11/2011, e ao segurado Francisco
Nunes da Silva em 1º e 4/12/2015, para apresentação de defesa e ressarcimento do débito, conforme
discriminados no relatório do tomador de contas e de cópias incluídas nos autos (peças 12, 15, 18, 20,
22 e 46, p. 4).
8. Verifica-se que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1º/1/2017 é R$
947.460,75, portanto superior a R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e
19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016.
9. Logo, a tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
Exclusão dos beneficiários da relação processual na jurisprudência do TCU
10. Ciente do trabalho realizado por especialista sênior no âmbito da Secretaria de Controle
Externo no Estado do Rio de Janeiro (TCU/Secex-RJ), para analisar de forma sistêmica o elevado
número de processos de tomada de contas especial (TCE) envolvendo irregularidades na concessão
de benefícios do INSS, considera-se pertinente aproveitar as detalhadas informações lá contidas (peça
54) no exame da presente situação.
11. Naquele contexto, impôs-se investigar alternativas de racionalização de processos, porém,
sem o inconveniente do efeito multiplicador verificado na formação de apartados. Entre as possíveis
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linhas de encaminhamento, mereceu atenção da Secex/RJ, em face das especificidades das TCEs
originárias do INSS, a proposta de exclusão da relação processual dos supostos beneficiários das
fraudes previdenciárias. Dessa forma, a responsabilização pelo débito recairia apenas sobre os
agentes públicos arrolados nos autos, desde que não comprovada a participação dos segurados na
fraude.
12. Com efeito, o art. 16, § 2º, da Lei 8.443/92, em sua parte final, condiciona a atribuição de
responsabilidade de terceiro estranho à Administração à demonstração de que ele ‘(...) de qualquer
modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado”. Exige-se, nesses termos, que as provas
reunidas nos autos comprovem a efetiva participação do particular no ato ilegal, por meio de um agir
doloso ou culposo, sem as quais não há como sujeitá-lo à jurisdição do TCU e atribuir-lhe a condição
de responsável na TCE’.
13. A insuficiência probatória foi o fundamento invocado pelo TCU para, em grau de recurso,
excluir da relação processual segurados da previdência arrolados como responsáveis, entendendo que
não havia nos autos elementos que indicassem a participação deles nas fraudes perpetradas em posto
do Seguro Social. Cabe transcrever excertos do voto condutor ao Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira
Câmara, da relatoria do Ministro MARCOS BEMQUERER COSTA, que bem elucidam a questão:
‘5. Outrossim, compulsando os autos, constata-se que os aludidos beneficiários foram incluídos
como responsáveis nesta TCE, muito embora não tenham sido colhidas provas ou elementos que
denotassem a participação individual de cada qual no ilícito então apurado, caracterizassem a má-fé
por parte destes no episódio em comento.
6. Com efeito, não vislumbro no Relatório, no Voto ou mesmo no Acórdão em apreço qualquer
menção à conduta comissiva ou omissiva por parte dos beneficiários para o cometimento do ilícito, e
que, ante a sua condição de estranhos à Administração Pública e ao serviço público, poderia lhes
alçar à qualidade de responsáveis no processo. Pelo que pude depreender dos autos, estes aparecem
como responsáveis única e exclusivamente por terem sido favorecidos com as aposentadorias
indevidas, sem que se tenha apurado a correspondente participação de cada qual na fraude em foco.
(...)
9. É importante perceber que não há nestes autos sequer indícios de má-fé dos beneficiários
com as aposentadorias irregulares, ou de que estes hajam concorrido de forma culposa ou dolosa
para o dano ao erário em apreço, circunstância essa, sim, que poderia trazê-los para a esfera de
competência do TCU, a teor do art. 1°, inciso I, da Lei n. 8.443/1992.
10. Ressalte-se que em situações análogas, nas quais também não restou comprovada nos
respectivos inquéritos administrativos a má-fé dos beneficiários ou a sua participação na fraude, o
Tribunal tem adotado medidas como a exclusão de sua responsabilidade, deixando de proceder ao
julgamento de suas contas (Acórdão13/1993 - TCU - Segunda Câmara), ou mesmo o julgamento pela
regularidade, com ressalva, das contas dos responsáveis (Acórdãos ns. 219/1997 e 137/1998, ambos
do Plenário)’.
14. De igual modo, no julgamento do TC 014.555/2010-7, proferido na Sessão de 10/4/2013, o
Plenário decidiu excluir 24 segurados da relação processual, também sob a alegação da ausência de
provas capazes de evidenciar a participação deles na fraude. A orientação ali sufragada decorreu do
acolhimento do parecer do MP/TCU, representado pela Subprocuradora-Geral Cristina Machado da
Costa e Silva, cuja solidez da fundamentação recomenda a reprodução de trechos que interessam ao
caso concreto (Acórdão 859/2013 – TCU – Plenário, Relator Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO):
‘11. Outra questão importante a ser examinada se refere à conduta dos segurados em prol da
fraude. É que as irregularidades atribuídas aos beneficiários não dizem respeito à gestão de
convênios ou outros ajustes nos quais eles atuam como gestores de recursos públicos e assumem para
si a responsabilidade de prestar contas dos valores por ela recebidos.
12. Ao contrário, esses responsáveis eram simples cidadãos que requereram benefícios
previdenciários em um posto de atendimento do INSS, sem que tivessem implementado todos os
requisitos para tanto. Não se produziu, nos autos, prova de que eles tenham atuado ativamente para a
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consecução da fraude, circunstância que poderia atraí-los à jurisdição do TCU, na forma do art. 16, §
2.º, alínea ‘b’, da Lei Orgânica do TCU.
13. Desse modo, em hipóteses como essas, não se aplica o brocardo tão utilizado em sede
processos de contas de que compete ao gestor público e/ou responsável comprovar a boa e regular
aplicação dos recursos que lhe foram confiados, pois nenhum recurso público foi repassado a esses
segurados a título de acordo, convênio ou outro instrumento congênere.
14. Não tendo os segurados a obrigação ordinária de prestar contas, eventual irregularidade
causadora de prejuízo ao erário a eles imputada mediante ação ou omissão deve ser provada por
quem alega, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a saber:
‘art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;’
15. Desse modo, as ocorrências irregulares supostamente causadas pelos responsáveis
segurados deveriam estar cabalmente provadas nestes autos de Tomada de Contas Especial, sob pena
de insuficiência documental para emissão de julgamento pela Corte de Contas com base em elementos
de provas. Veja-se que a própria unidade instrutiva reconhece, em relação a um deles, que o nome
dela teria sido utilizado pela quadrilha que atuava no posto do INSS e que ela não teria participado
da irregularidade em si.
16. A nosso ver, essa mesma conclusão é válida para todos os demais, eis que não há no feito
quaisquer elementos de prova indicando o conluio dos segurados na concessão fraudulenta dos
benefícios, ou mesmo de que tenham, efetivamente, percebido o benefício indevido em suas contas
bancárias.
17. Outrossim, não há nem mesmo indícios de que os tempos de serviço impugnados pelo INSS
tenham sido informados de má-fé por esses beneficiários, uma vez que a quadrilha que atuava no
Posto da Penha agia de forma a conceder benefícios com a inclusão de tempos fictícios, sem que se
possa afirmar que houve solicitação nesse sentido por parte dos segurados.
(...)
19. Veja-se que o simples fato de solicitar a aposentadoria sem ter tempo suficiente para tanto
não é irregularidade de per si, nem configura fraude por parte do peticionário, pois cabe ao INSS
examinar a documentação apresentada e indeferir o benefício quando não satisfeitos os requisitos
legais. Caso estivesse comprovada a participação desse grupo de pessoas, seja pela forja da
documentação, seja pelo pagamento aos servidores do INSS para a inclusão de tempo de serviço
inexistente, ou qualquer outra hipótese de fraude, poderiam e deveriam ser incluídos como
responsáveis solidários na TCE. Não é, todavia, o que se apurou neste processo, não havendo
elementos outros senão única e exclusivamente a inadequação dos respectivos tempos de serviços
para a obtenção das aposentadorias, o que não se afigura suficiente para torná-los responsáveis
perante o TCU’.
15. Não destoam desse raciocínio os fundamentos colhidos da sentença criminal referida pela
Secex/SC, no âmbito da instrução do TC 009.929/2012-6, da relatoria do Exmo. Ministro BENJAMIM
ZYMLER, que trata de tomada de contas especial instaurada pelo INSS em razão da concessão
irregular de benefício de aposentadoria, na Agência da Previdência Social em Lages/SC. Apesar de a
sentença absolutória proferida pelo Juízo Federal da Circunscrição Judiciária de Lages/SC dizer
respeito às circunstâncias próprias do caso analisado, é oportuno conferir a análise de culpabilidade
efetuada pelo magistrado, particularmente quanto à necessidade declinada na decisão de que a
condenação do réu dependeria da comprovação de alguma ligação existente entre o segurado e o
servidor que concedeu a aposentadoria irregular. Transcrevem-se, a seguir, os excertos da sentença
destacados pela Secex/SC na sua instrução para justificar a exclusão do segurado da relação
processual (peça 48, p. 18 e 19 do TC 009.929/2012-6), verbis:
‘(...) apesar de existirem fortes indícios de irregularidades na concessão do benefício, esses
devem, todavia, serem atribuídos ao INSS e seus servidores que, ao analisarem o pedido do réu e
instruírem seu procedimento administrativo, não tomaram os cuidados necessários – para não dizer
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que agiram de má-fé – na verificação das atividades do réu, e, em consequência, não observaram que
ele não tinha direito ao cômputo desse período como especial e respectiva aposentadoria concedida.
Considerando-se o conjunto probatório coligido, a conduta do réu não pode ser enquadrada no
tipo penal de estelionato, pois, pelo apurado, apenas formulou um pedido administrativo de
aposentadoria por tempo de serviço ao INSS, sem restar comprovado o emprego de engodo para
induzir ou manter a vítima em erro.
De fato, apesar de existirem indícios de irregularidades na concessão do benefício, não restou
demonstrado o liame causal entre o pedido formulado pelo réu e a concessão irregular, ou seja, não
há nos autos prova de que o benefício foi concedido irregularmente porque o ora denunciado estava
de conluio com a servidora do INSS para tal desiderato.
(...)
Portanto, não havendo prova nos autos que demonstre que o réu Moacir tenha empregado meio
fraudulento para conseguir vantagem econômica ilícita, não subsiste a prática do delito de estelionato
contra a previdência social, devendo, destarte, ser o réu absolvido ante a falta de provas’.
16. No mesmo sentido, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de
Janeiro, ao prover parcialmente apelo interposto contra decisão do 8º Juizado Especial Federal no
Rio de Janeiro – RJ, determinou ao INSS que se abstivesse de cobrar do segurado a devolução dos
valores pagos a ele a título de aposentadoria, por tempo de contribuição, ao argumento de que não
havia nos autos elementos comprobatórios da atuação do autor, por conduta comissiva ou omissa, no
sentido de induzir o erro da Administração (peça 26 do TC 044.598/2012-2). Eis a ementa do julgado:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA CANCELADA
ADMINISTRATIVAMENTE APÓS PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA. A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM O PODER-DEVER DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS.
BENEFÍCIO CORRETAMENTE INTERROMPIDO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O INSS SE ABSTENHA DE COBRAR A DEVOLUÇÃO
DOS VALORES.
Cuida-se de Ação na qual o autor postula a condenação do INSS na obrigação de proceder ao
restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição integral NB 42/120138981-7, cuja DIB
(data de início do benefício) foi fixada em 22 de novembro de 2001, suspensa em dezembro de 2002,
ante suposta irregularidade identificada pelo Setor de Auditoria. Pugna, subsidiariamente, na
hipótese de improcedência do pedido de restabelecimento, seja declarada a obrigação da autarquia
em se abster de cobrar quaisquer valores a título de ressarcimento das prestações adimplidas, já que
verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé. Eventualmente improcedente também este último
pedido, seja declarado o direito à devolução dos valores recebidos através de consignação em
aposentadoria que porventura venha a ser futuramente concedida pelo INSS.
Decido.
No que tange ao restabelecimento do benefício, com fulcro nos artigos 46, da Lei 9.099/95, e
37, do R1TR/SJRJ, reporto-me aos termos da sentença prolatada, os quais ficam adotados como razão
de decidir pelo desprovimento desse pleito autoral.
Sobre os valores recebidos pelo segurado a título de benefício indevidamente concedido, afasto
o recebimento de má-fé, uma vez que a presunção milita em favor de sua antítese. Dos autos, à toda
evidência, não constam documentos que demonstrem que o autor tenha induzido, por conduta
comissiva ou omissiva, o erro da administração, a qual conta com órgão técnico altamente
especializado para análise na concessão de benefícios.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar que o
INSS se abstenha de cobrar do segurado a devolução dos valores pagos a ele a titulo de
aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente concedida (NB42/120138981-7).
17. Referido precedente foi mencionado na instrução da Secex/RJ produzida nos autos do TC
044.598/2012-2, que trata de TCE instaurada pelo INSS, em razão da concessão irregular de
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benefício previdenciário. Esta unidade técnica propôs o afastamento da responsabilidade do
segurado, e, por consequência, do seu dever de ressarcir os cofres públicos, em atenção à autoridade
da coisa julgada judicial, manifestação que contou com a anuência do Ministério Público.
18. Há outro conjunto de julgados do TCU, da relatoria do Ministro JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO, em que o Relator também se ressentiu da presença de elementos que permitissem a
correta identificação e qualificação dos responsáveis arrolados em TCEs envolvendo fraudes em
benefícios previdenciários. Nesses casos, decidiu-se pela condenação em débito apenas do servidor
comprovadamente envolvido nos ilícitos e por não se prosseguir na apuração de responsabilidades
dos demais sujeitos inicialmente instados a figurar na relação processual, haja vista que os custos
relacionados à restituição dos autos à origem, para a realização de providências saneadoras, não se
justificavam em termos de benefícios de controle (Acórdãos 1201/2011, 427/2012, 789/2012,
2580/2012, 325/2013, 509/2013, todos do Plenário deste Tribunal).
19. No voto proferido no TC 014.055/2010-4, que orientou a decisão adotada no Acórdão
2.580/2012-TCU-Plenário, o Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO assim concluiu sua manifestação:
‘Portanto, tendo em vista o alto custo de identificação e localização de terceiros participantes
dos ilícitos, defronte da baixa expectativa de sucesso na cobrança dos valores devidos, bem como que
ao credor (a União, em última instância) é facultado desconsiderar a solidariedade, à sua
conveniência, entendo que, nesta situação, a responsabilização fique restrita ao ex-servidor (...)’.
20. Talvez a dificuldade de se reunir elementos de convicção que comprovem a participação
dos segurados esteja ligada ao fato de que, em alguns casos, o relatório da comissão disciplinar é o
único elemento probatório das irregularidades praticadas no processo, o que dificulta a apuração de
possíveis responsáveis solidários. Isso porque, no processo disciplinar, as provas coligidas buscam
apurar precipuamente a ocorrência de infração funcional por parte de servidores públicos.
21. Em outra decisão sobre o tema, proferida nos autos do TC 044.693/2012-5, na sessão de
4/9/2013, o Plenário desta Corte entendeu que o segurado não deveria responder pelo débito apurado
em sede de TCE instaurada pelo INSS, acompanhando, naquela assentada, a manifestação do
MinistroRelator BENJAMIN ZYMLER, secundado pelo representante do Ministério Público junto ao
TCU, no sentido de que os autos careciam de “elementos descritivos da conduta” do segurado que
possibilitassem imputar-lhe responsabilidade pela concessão irregular de benefício previdenciário
(Acórdão 2.369/2013-TCU-Plenário).
22. O traço comum dos julgados mencionados refere-se ao reconhecimento da precariedade do
acervo probatório neles apontada quanto à apuração da conduta dos segurados no cometimento das
fraudes. Referidos precedentes revelam que não é algo incomum a insuficiência de elementos
probatórios no processo para respaldar eventual condenação dos segurados. Análise do caso
concreto.
23. A auditoria interna do INSS indicou a situação irregular dos segurados em virtude de terem
sido beneficiários de concessão de benefício de aposentadoria sem a indicação de vínculos
empregatícios cuja existência ou duração não foram confirmadas. O relatório da Comissão de
Procedimento Administrativo Disciplinar – CPAD (peça 6), registra que houve deliberação para
oitiva dos segurados Alice de Oliveira Nunes e Sílvio Vicente Sobrinho, dispensando a oitiva do
segurado Francisco Nunes da Silva, haja vista declarações de que “não recorda onde trabalhou está
esquecido pela idade” (peça 6, p. 2-3). O segurado Sílvio Vicente Sobrinho não compareceu à oitiva e
a segurada Alice de Oliveira Nunes afirmou desconhecer os empregos constantes em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS, e esclareceu divergência a respeito do próprio nome (peça 6,
p. 4). Não há, portanto, como identificar qualquer tipo de conluio ou participação dos segurados nas
irregularidades que motivaram a demissão do Sr. Antônio Teixeira.
24. A propósito, este Tribunal, por meio do Acórdão 859/2013-TCU-Plenário, proferido nos
autos do TC 014.555/2010-7, decidiu excluir 24 segurados da relação processual, também sob a
alegação da ausência de provas capazes de evidenciar a participação deles na fraude. Assim, na
condição de terceiro desvinculado da Administração e sem o dever legal de prestar contas, a
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submissão do segurado à jurisdição do TCU dependerá de prova de que ele tenha contribuído de
modo decisivo e em concurso com o agente público para a produção do dano.
25. Essa contribuição, contudo, como bem ressalvou o Ministério Público nos autos do TC
014.555/2010-7, não se resume à solicitação do benefício pelo segurado, acompanhada da
documentação que entende cabível, eis que: “o simples fato de solicitar a aposentadoria sem ter
tempo suficiente para tanto não é irregularidade de per si, nem configura fraude por parte do
peticionário, pois cabe ao INSS examinar a documentação apresentada e indeferir o benefício quando
não satisfeitos os requisitos legais”.
26. Ainda quanto à decisão proferida no mencionado acórdão, ressalvou-se a situação do
segurado que havia praticamente confessado a participação na fraude e a intenção de burlar a
concessão da aposentadoria. Para esse responsável, este Tribunal decidiu condená-lo ao
recolhimento da dívida aos cofres do INSS.
27. A despeito da presunção de veracidade das apurações procedidas pela auditoria do INSS,
verifica-se que no âmbito dessas averiguações não há uma preocupação específica quanto à análise
da conduta dos beneficiários, no sentido de demonstrar que agiram de forma culposa ou dolosa nos
atos fraudulentos perpetrados pelos ex-servidores. Esse aspecto também não fugiu aos olhos do
Ministério Público junto ao TCU, representado pela Subprocuradora-Geral Cristina Machado da
Costa e Silva, nos termos do parecer emitido nos autos do TC 023.254/2012-2 (apreciado por meio do
Acórdão 3626/2013-TCU-Plenário, em Sessão Extraordinária de 10/12/2013, consoante o Voto do
relator, Min. BENJAMIN ZYMLER, que adotou a posição do Parquet).
28. Convém trazer à colação trechos do citado parecer do MP/TCU, na medida em que retrata
com propriedade a insuficiência das investigações levadas a efeito pelo INSS quanto à avaliação da
culpabilidade dos segurados, a dificuldade de comprovação dos vínculos empregatícios pelo
segurado, em virtude do extravio dos documentos originais da concessão no âmbito da Autarquia,
bem como o entendimento que vem sendo adotado pelo TCU nos processos de tomada de contas
especial originários do INSS quando não há prova de participação - culposa, pelo menos - do
segurado.
‘5. Com efeito, os processos de auditorias, de sindicâncias e outros disciplinares desenvolvidos
pelo INSS em nenhum momento cuidaram de verificar as condutas dos beneficiários, ou mesmo o grau
de participação ou de responsabilidade destes nas fraudes cometidas.
6. Aliás, oportuno observar que algumas das irregularidades atribuídas aos aposentados foram
por eles posteriormente elididas (peça n.º 1, pp. 188 e 318, peça n.º 4, pp. 72 e 174), demonstrando, ao
menos, uma incerteza nas conclusões do INSS acerca da contagem de tempo indevido e também, por
outro lado, revelando uma dose de boa-fé desses segurados, os quais entregaram seus documentos
originais aos prepostos do Instituto e, sem que tenham dado causa ou contribuído para tanto, não
mais tiveram acesso a eles, dado o extravio ocorrido no seio da instituição. Portanto, esses
beneficiários foram instados a comprovar os vínculos empregatícios e os recolhimentos
previdenciários passados, apesar da privação documental ocorrida por falha do INSS, alheia à
vontade deles.
7. A título de exemplo, cite-se a situação do Senhor Alfonso Dias Alvares, em relação ao qual
foram impugnados os recolhimentos previdenciários de 17/02/1967 a 30/10/1975 e de 01/11/1975 a
30/04/1998. Em sua defesa administrativa, o segurado logrou comprovar documentalmente o efetivo
tempo de contribuição de 01/12/1975 a 31/12/1997 (cerca de 22 anos de recolhimento), donde se
conclui que os indícios do INSS sobre a fraude em si não eram absolutos ou inquestionáveis, mas
apenas sugestivos ou indicativos. Quanto aos segurados em si, essas presunções de participação na
fraude sequer foram feitas, impedindo que se atribua a esses qualquer corresponsabilidade no ilícito
e, consequentemente, pelo débito.
8. A propósito, verificamos também que o presente caso é bastante similar àquele apreciado no
bojo do TC 044.693/2012-5, no qual nos manifestamos pelo arquivamento do feito, ante a ausência
dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art.
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212 do RI/TCU, e, alternativamente, pela exclusão da segurada do INSS da relação processual, por
não ter restado comprovada a sua participação na fraude.
9. Por ocasião do julgamento da TCE acima mencionada, o eminente Relator, Ministro
Benjamim Zymler, acolheu parcialmente os fundamentos lançados em nosso parecer, no sentido de
excluir a responsabilidade da segurada do INSS (v. Acórdão n.º 2.369/2013 – TCU – Plenário), ante a
ausência de comprovação de que tenha participado da fraude na concessão do benefício
previdenciário.
10. De outro turno, Sua Excelência se alinhou ao encaminhamento sugerido pela Unidade
Técnica no tocante à irregularidade das contas do servidor do INSS que cometeu as fraudes, com a
sua consequente condenação ao pagamento do débito e aplicação de multa.
11. Dessa forma, tendo em vista a similaridade do contexto fático destes autos com o
precedente acima mencionado, no qual não se encontram documentos suficientes para atribuir
participação na fraude aos beneficiários do INSS, para com isso atraí-los ao polo passivo desta TCE,
e rendendo homenagens aos sólidos fundamentos lançados pelo Ministro Benjamim Zymler no voto
condutor do Acórdão n.º 2.369/2013 – Plenário, esta representante do Ministério Público se manifesta
pela exclusão dos segurados da relação processual e pela irregularidade das contas da Senhora Sueli
Okada, com a sua condenação ao pagamento do débito apurado nos autos, aplicação da multa
prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992 e demais providências pertinentes ‘.
29. Vale transcrever, ainda nesse contexto, trechos do Voto do Exmo. Sr. Relator Benjamim
Zymler exarado nos autos do TC 023.254/2012-2 (peça 127 do TC 023.254/2012-2), que confirma sua
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61328680. 8
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Secretaria-Geral de Controle Externo Secretaria de Controle
Externo de Tomada de Contas Especial concordância com o posicionamento do Ministério Público
junto ao TCU:
8. Quanto aos beneficiários, entendo que devem ser excluídos da presente relação processual,
consoante as seguintes ponderações do Ministério Público junto ao TCU:
‘4. Com as devidas vênias, não há como se extrair das apurações internas no âmbito do INSS
quaisquer elementos que permitam concluir pela existência de conluio entre os segurados e a então
servidora do Instituto.
5. Com efeito, os processos de auditorias, de sindicâncias e outros disciplinares desenvolvidos
pelo INSS em nenhum momento cuidaram de verificar as condutas dos beneficiários, ou mesmo o grau
de participação ou de responsabilidade destes nas fraudes cometidas.
(...) não se encontram documentos suficientes para atribuir participação na fraude aos
beneficiários do INSS, para com isso atraí-los ao polo passivo desta TCE’.
30. Nesse quadro, ante a similaridade do contexto fático-probatório destes autos com o que se
verificou no TC 014.555/2010-7 e no TC 023.254/2012-2, caracterizados, sobretudo, pela falta de
elementos que comprovem a atuação culposa ou dolosa dos segurados em conluio com o ex-servidor
envolvido na fraude, impõe-se aplicar ao caso concreto a mesma solução a que chegou o TCU quando
da prolação do Acórdão 859/2013-TCU-Plenário e 3.626/2013-TCU-Plenário, no sentido de excluir
os segurados da relação processual.
Responsabilização
31. O ex-servidor do INSS, Antônio Teixeira, promoveu irregularmente a concessão de
benefícios de aposentadoria à Sra. Alice de Oliveira Nunes, Srs. Francisco Nunes da Silva e Silvio
Vicente Sobrinho (peça 6, p. 27, peça 38, p. 2, peça 39, peça 46, p. 1-6) considerando que as
condições para as referidas concessões não foram atendidas no que se refere ao tempo de serviço e/ou
de contribuição uma vez que houve o cômputo de tempo inexistente a partir de indicação de vínculos
empregatícios verificados inexistentes contrariando os requisitos do artigo 56 do Decreto 3.048, de
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6/5/1999, que estabelece ser a aposentadoria por tempo de serviço devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher.
32. Na condição de responsável pela avaliação do atendimento às condições legais para fins de
aposentadoria no que concerne ao tempo de serviço/tempo de contribuição e concessão do referido
benefício promoveu as referidas concessões sem suporte em documentos ou consultas idôneas,
resultando em concessões que geraram pagamentos irregulares dos benefícios, em prejuízo ao Erário
federal, sem que se indicasse qualquer situação que justificasse a adoção de tal conduta, em vez de
promover a devida verificação do atendimento das condições para tais concessões, com base na
documentação apresentada pelos segurados e/ou em consultas que validassem as informações
disponibilizadas nos documentos em apreço.
33. Tais ocorrências implicaram a prática de ato de gestão ilegal e ilegítimo, além de infração
à norma legal de natureza operacional, resultando em dano ao Erário no valor atualizado em
17/9/2018 de R$ 1.003.186,28 (peça 53).
Citação do Responsável
34. Em cumprimento ao Despacho do Exmo. Ministro André Luís de Carvalho (peça 58), foi
promovida a citação do Sr. Antônio Teixeira (CPF: 523.411.786-34), mediante o Ofício 1804/2018TCU/Secex-TCE, de 27/9/2018 (peça 59).
Revelia do Responsável
35. Apesar de ter tomado ciência do expediente que lhe foi encaminhado, conforme atesta o
aviso de recebimento (AR) que compõe a peça 60, o responsável não atendeu à citação e não se
manifestou quanto às irregularidades verificadas.
36. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte o aludido responsável, impõese que seja considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da
Lei 8.443/1992.
Culpabilidade.
37. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca das
irregularidades imputadas, não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a
ocorrência de boa-fé em sua conduta, podendo este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de
mérito pela irregularidade das contas, conforme combinação dos §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento
Interno do TCU.
38. Esse entendimento está amparado nos Acórdãos 133/2015-TCU-1ª Câmara (Rel. Min.
Bruno Dantas), 2455/2015-1ª Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), 3604/2015-1ª Câmara (Rel. Min.
Bruno Dantas), 5070/2015-2ª Câmara (Rel. Ministro Substituto André de Carvalho) e 2424/2015Plenário Rel. Min Benjamin Zymler).
39. É razoável afirmar que era possível aos responsáveis ter consciência da ilicitude dos atos
que praticaram, sendo-lhes exigível conduta diversa, tendo em vista a clareza dos normativos a que
estavam vinculados na gestão do PFPB e que foram violados.
Não Ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva
40. Observa-se não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva por parte do TCU que, nos
termos do entendimento firmado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (Rel. Ministro Benjamin
Zymler), subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, qual seja,
dez anos contados a partir da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art.
189 do Código Civil.
41. As irregularidades discutidas nesta TCE ocorreram nos exercícios de 2000 a 2011. Para as
irregularidades ocorridas entre 2000 a 2009 houve a prescrição, no entanto, para as que ocorreram
entre 2010 e 2011 não houve prescrição.
42. Diante do exposto, não há óbice para que os responsáveis sejam apenados com a multa
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
CONCLUSÃO
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43. Diante da revelia do Sr. Antônio Teixeira (CPF: 523.411.786-34), e inexistindo nos autos
elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade
em sua conduta, propõe-se que suas contas sejam julgadas irregulares e que o responsável seja
condenado em débito, bem como seja aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
44. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Antônio Teixeira (CPF: 523.411.786-34),
dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §
8º, do RI/TCU;
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d” da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno, que seja julgada irregular as contas do Sr. Antônio Teixeira (CPF: 523.411.78634), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de
quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea
“a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro
Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na
oportunidade, os valores já ressarcidos;
Débito 1:
Benefício 42/122.727.690-4
Alice de Oliveira Nunes (CPF 172.796.068-81)
Referência: peça 17, p.1-4, peça 28, p. 1-27, peça 31, p.1-3.
Valor (em R$):
2.837,52
316,68
760,05
760,05
760,05
760,05
760,05
760,05
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
976,80
976,80
976,80

Data
da
Ocorrência:
8/1/2002
25/1/2002
25/1/2002
18/2/2002
14/3/2002
12/4/2002
15/5/2002
14/6/2002
12/7/2002
14/8/2002
13/9/2002
14/10/2002
14/11/2002
13/12/2002
13/12/2002
15/1/2003
14/2/2003
17/3/2003
14/4/2003
15/5/2003
13/6/2003
14/7/2003
14/8/2003
12/9/2003
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976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.140,21
1.140,21
1.140,21
1.140,21
570,10
1.140,21
1.140,31
1.140,31
570,21
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.140,31

14/10/2003
14/11/2003
12/12/2003
12/12/2003
15/1/2004
13/2/2004
12/3/2004
7/4/2004
7/5/2004
7/6/2004
7/7/2004
6/8/2004
8/9/2004
7/10/2004
8/11/2004
7/12/2004
7/12/2004
7/1/2005
9/2/2005
7/3/2005
7/4/2005
6/5/2005
7/6/2005
7/7/2005
5/8/2005
8/9/2005
7/10/2005
8/11/2005
7/12/2005
7/12/2005
6/1/2006
7/2/2006
7/3/2006
7/4/2006
8/5/2006
7/6/2006
7/7/2006
7/8/2006
8/9/2006
8/9/2006
6/10/2006
8/11/2006
7/12/2006
7/12/2006
8/1/2007
7/2/2007
7/3/2007
9/4/2007
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1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.177,94
588,97
1.177,94
1.177,94
1.177,94
588,97
1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.236,83
618,41
1.236,83
1.236,83
1.236,83
618,41
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
655,02
1.310,05
1.310,05
655,02
1.310,05
1.310,05
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
124,20
1.411,18
705,59

8/5/2007
8/6/2007
6/7/2007
7/8/2007
10/9/2007
10/9/2007
5/10/2007
8/11/2007
7/12/2007
7/12/2007
8/1/2008
12/2/2008
7/3/2008
7/4/2008
8/5/2008
6/6/2008
7/7/2008
7/8/2008
5/9/2008
5/9/2008
7/10/2008
7/10/2008
5/12/2008
5/12/2008
8/1/2009
6/2/2009
6/3/2009
7/4/2009
8/5/2009
5/6/2009
7/7/2009
7/8/2009
6/9/2009
8/9/2009
7/10/2009
9/11/2009
7/12/2009
7/12/2009
8/1/2010
5/2/2010
5/3/2010
8/4/2010
7/5/2010
8/6/2010
7/7/2010
6/8/2010
6/8/2010
8/9/2010
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1.411,18
1.411,18
1.411,18
705,59
1.411,18

8/9/2010
7/10/2010
8/11/2010
7/12/2010
7/12/2010

Débito 2:
Benefício 42/117.762.514-5
Francisco Nunes da Silva (CPF 024.596.098-84)
Referência: peça 19, p. 1-5, peça 29, p. 1-32, peça 31, p. 71-74.
Valor (em R$):
769,25
795,78
795,78
331,57
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99

Data
Ocorrência:
6/9/2000
5/10/2000
7/11/2000
6/12/2000
6/12/2000
8/1/2001
6/2/2001
6/3/2001
5/4/2001
7/5/2001
6/6/2001
6/7/2001
6/8/2001
6/9/2001
4/10/2001
7/11/2001
7/12/2001
7/12/2001
7/1/2002
6/2/2002
6/3/2002
5/4/2002
7/5/2002
6/6/2002
4/7/2002
6/8/2002
6/9/2002
4/10/2002
7/11/2002
6/12/2002
7/1/2003
6/2/2003
7/3/2003
4/4/2003

da

580
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

919,99
919,99
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.224,35
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.285,56
1.285,56
1.285,56
1.285,56
1.285,56
642,78
1.285,56
1.285,56
1.285,56
642,78

7/5/2003
6/6/2003
4/7/2003
6/8/2003
5/9/2003
6/9/2003
6/10/2003
7/11/2003
4/12/2003
4/12/2003
7/1/2004
5/2/2004
4/3/2004
6/4/2004
6/5/2004
4/6/2004
6/7/2004
5/8/2004
5/9/2004
6/10/2004
5/11/2004
6/12/2004
6/12/2004
6/1/2005
4/2/2005
4/3/2005
6/4/2005
6/5/2005
6/6/2005
6/7/2005
6/10/2005
7/11/2005
6/12/2005
6/12/2005
5/1/2006
6/2/2006
6/3/2006
6/4/2006
5/5/2006
6/6/2006
6/7/2006
4/8/2006
6/9/2006
6/9/2006
6/10/2006
7/11/2006
6/12/2006
6/12/2006
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1.285,68
1.285,68
1.285,68
1.285,68
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.328,10
664,05
1.328,10
1.328,10
1.328,10
664,05
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.394,50
1.394,50
1.394,50
1.394,50
1.224,35
1.394,50
1.394,50
697,25
1.394,50
1.394,50
1.394,50
697,25
1.394,50
1.394,50
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
738,52
1.477,05
1.477,05
1.477,05
738,53
1.477,05
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74

5/1/2007
6/2/2007
6/3/2007
5/4/2007
7/5/2007
6/6/2007
5/7/2007
6/8/2007
6/9/2007
6/9/2007
4/10/2007
7/11/2007
6/12/2007
6/12/2007
7/1/2008
11/2/2008
6/3/2008
4/4/2008
7/5/2008
5/6/2008
4/7/2008
4/8/2008
6/8/2008
4/9/2008
4/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
4/12/2008
4/12/2008
7/1/2009
5/2/2009
5/3/2009
6/4/2009
7/5/2009
4/6/2009
6/7/2009
6/8/2009
4/9/2009
4/9/2009
6/10/2009
6/11/2009
4/12/2009
4/12/2009
7/1/2010
4/2/2010
4/3/2010
7/4/2010
6/5/2010
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1.567,74
1.567,74
1.591,07
139,98
1.591,07
795,53
1.591,07
1.591,07
1.591,07
795,54
1.591,07

7/6/2010
6/7/2010
10/8/2010
10/8/2010
6/9/2010
6/9/2010
6/10/2010
5/11/2010
6/12/2010
6/12/2010
6/1/2011

Débito 3:
Benefício 42/117.457.674-7
Silvio Vicente Sobrinho (CPF 417.199.138-20)
Referência: peça 21, p. 1-5, peça 30, p. 1-34, peça 31, p. 151-154.
Valor (em R$):
233,53
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
417,03
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.173,17
1.173,17
1.173,17

Data
da
Ocorrência:
15/8/2000
12/9/2000
11/10/2000
8/11/2000
6/12/2000
8/12/2000
5/1/2001
6/2/2001
6/3/2001
5/4/2001
7/5/2001
6/6/2001
5/7/2001
6/8/2001
6/9/2001
4/10/2001
7/11/2001
6/12/2001
6/12/2001
7/1/2002
6/2/2002
6/3/2002
4/4/2002
7/5/2002
6/6/2002
4/7/2002
6/8/2002
5/9/2002
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1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.639,36

4/10/2002
6/11/2002
5/12/2002
5/12/2002
7/1/2003
6/2/2003
7/3/2003
4/4/2003
7/5/2003
5/6/2003
4/7/2003
6/8/2003
4/9/2003
6/10/2003
6/11/2003
4/12/2003
4/12/2003
7/1/2004
5/2/2004
4/3/2004
6/4/2004
6/5/2004
4/6/2004
6/7/2004
5/8/2004
6/9/2004
6/10/2004
5/11/2004
6/12/2004
6/12/2004
6/1/2005
4/2/2005
4/3/2005
6/4/2005
5/5/2005
6/6/2005
6/7/2005
4/8/2005
6/9/2005
6/10/2005
7/11/2005
6/12/2005
6/12/2005
5/1/2006
6/2/2006
6/3/2006
6/4/2006
5/5/2006
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1.639,36
1.639,36
1.639,36
1.639,36
819,68
1.639,51
1.639,51
1.639,36
819,83
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
846,80
1.693,61
1.693,61
1.693,61
845,81
1.693,61
1.693,61
1.693,61
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
889,14
1.778,29
1.778,29
1.778,29
889,15
1.778,29
1.778,29
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
941,78
1.883,56

6/6/2006
6/7/2006
4/8/2006
6/9/2006
6/9/2006
5/10/2006
7/11/2006
6/12/2006
6/12/2006
5/1/2007
6/2/2007
6/3/2007
5/4/2007
7/5/2007
6/6/2007
5/7/2007
6/8/2007
6/9/2007
6/9/2007
4/10/2007
7/11/2007
6/12/2007
6/12/2007
7/1/2008
11/2/2008
6/3/2008
4/4/2008
7/5/2008
5/6/2008
4/7/2008
6/8/2008
4/9/2008
4/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
4/12/2008
4/12/2008
7/1/2009
5/2/2009
5/3/2009
6/4/2009
7/5/2009
4/6/2009
6/7/2009
6/8/2009
4/9/2009
4/9/2009
6/10/2009
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1.883,56
1.883,56
941,78
1.883,56
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
2.028,97
178,56

6/11/2009
4/12/2009
4/12/2009
7/1/2010
4/2/2010
4/3/2010
7/4/2010
6/5/2010
7/6/2010
6/7/2010
5/8/2010
5/8/2010

c) aplicar ao Sr. Antônio Teixeira (CPF: 523.411.786-34) a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada
monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas caso não atendida a notificação;
e) encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em
Minas Gerais, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento
Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a
fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e
que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo”.
3. Enfim, por intermédio do Exmo. Sr. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, o MPTCU anuiu à
aludida proposta da unidade técnica, tendo consignado o seu parecer à Peça 65 nos seguintes termos:
“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), em desfavor de 3 (três) segurados e do ex-servidor Antônio Teixeira (CPF 523.411.786-34),
por concessão irregular de benefícios de aposentadoria em decorrência de atos praticados na Agência
da Previdência Social, vinculada à Gerência Executiva do INSS, em Poços de Caldas/MG. As
irregularidades ocasionaram prejuízo ao erário da ordem de R$ 1.003.186,28 (data-base 17/9/2018)
entre 2000 e 2011 (peça 53).
Em sede de instrução preliminar e com base na jurisprudência do TCU (Acórdãos 859/20133.626/2016, ambos do Plenário), a Secex/TCE citou apenas o ex-servidor do INSS porque não havia
nos autos elementos que indicassem a participação dos segurados nas fraudes perpetradas (peça 55).
Com isso, o sr. Antônio Teixeira foi citado e, apesar de ter tomado ciência do expediente
citatório (peça 60), optou por não se manifestar, oportunidade em que a Secex/TCE deu regular
prosseguimento ao feito com fundamento no art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
Ato contínuo, a unidade técnica do TCU, compulsando os elementos contidos nos autos, instruiu
o feito e propôs o julgamento pela irregularidade das contas, a condenação em débito e a aplicação
de multa proporcional ao responsável (peça 62).
O Ministério Público de Contas da União, em harmonia com a jurisprudência do TCU, também
registra, a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU no presente caso concreto,
pois não se verificou o transcurso de mais de dez anos entre a ordem para a citação no âmbito do
TCU, em 25/9/2018 (peça 58), e a cessação do ilícito continuado pelo desvio dos recursos federais até
janeiro de 2011 (peça 53), consoante critérios estabelecidos pelo Acórdão 1.441/2016-Plenário.
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Além disso, considerando a gravidade da irregularidade que culminou com a demissão
administrativa do servidor (peças 6 e 8), o Ministério Público de Contas acrescenta entre as propostas
feitas pela unidade técnica, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, a proposta de inabilitação
temporária do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função pública na
administração pública federal. No mesmo sentido, acrescenta o MP de Contas a proposta de se
arrestar bens do responsável com fundamento no art. 61 da Lei 8443/1992. Citem-se os precedentes
jurisprudenciais relacionados com fraude na concessão de benefício previdenciário:
Acórdão 1.622/2019-TCU-Plenário, Relator: André de Carvalho
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FRAUDE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
SOLICITAÇÃO PARA O ARRESTO DE BENS. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO
DE FUNÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. CIÊNCIA.
Acórdão 1.610/2019-TCU-Plenário, Relatora: Ana Arraes
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FRAUDE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. CITAÇÃO. REVELIA. EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CONTAS
IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. SOLICITAÇÃO PARA O ARRESTO DE BENS. INABILITAÇÃO
TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
CIÊNCIA.
Acórdão 1.429/2019-TCU-Plenário, Relator: Vital do Rêgo
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCESSÃO FRAUDULENTA DE BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NOS ATOS IRREGULARES.
EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO EX-SERVIDOR DA
AUTARQUIA. IRREGULARIDADE DE SUAS CONTAS, DÉBITO, MULTA E PENA DE
INABILITAÇÃO.
Nesse sentido, manifesta-se o Ministério Público de Contas da União de acordo com a proposta
de mérito feita pela unidade técnica em pareceres convergentes (peças 62-64) acrescentando-se as
seguintes propostas de encaminhamento:
a) considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Antônio Teixeira, nos termos
do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do RITCU;
b) inabilitar o sr. Antônio Teixeira para o exercício de cargo em comissão e de função de
confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do
art. 270 do RITCU;
c) solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da
União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável, nos termos do art. 61 da Lei
nº 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a
comprovação do efetivo recolhimento do débito”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) em Poços de Caldas – MG contra Antônio Teixeira, como então servidor do
INSS, diante da fraude pela irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente
produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 488.974,69.
2. Como visto, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 35097.004205/2002-16 (Peça 6,
fls. 7/13) evidenciou que o Sr. Antônio Teixeira teria promovido a indevida concessão de benefícios
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previdenciários, ao considerar, no tempo de contribuição, os indevidos vínculos empregatícios sem a
devida comprovação documental.
3. Por essa linha, na fase interna da TCE, a Comissão Permanente de TCE da Gerência
Executiva do INSS em Poços de Caldas – MG assinalou a responsabilidade de Antônio Teixeira, como
então servidor do INSS, em solidariedade com os segurados-beneficiários da aludida fraude (Alice
Nunes da Silva, Francisco Nunes da Silva e Sílvio Vicente Sobrinho).
4. Todavia, no âmbito do TCU, a Secex-TCE promoveu apenas a citação de Antônio Teixeira,
diante da prática da aludida fraude previdenciária, mas, a despeito da regular citação, o responsável
não apresentou as suas alegações de defesa, nem, tampouco, efetuou o recolhimento do débito apurado
nos autos, passando à condição de revel perante o TCU, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de
1992.
5. De todo modo, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a irregularidade das
contas de Antônio Teixeira para condená-lo em débito e em multa, tendo o MPTCU anuído a essa
proposta, sem prejuízo, no entanto, de sugerir a inabilitação de Antônio Teixeira para o exercício de
função pública na administração federal e a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do
referido responsável.
6. Incorporo os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir.
7. A gravidade, aliás, da aludida irregularidade é tão evidente que foi promovida a demissão do
mencionada responsável a partir do referido PAD (Peça 6, fls. 7/13), nos termos da Portaria MPS nº
406, de 4/9/2012 (Peça 8, fl. 1), destacando que, além de, também, figurar como responsável na
presente TCE sob o TC 012.354/2018-0, o Sr. Antônio Teixeira já teria sido, ainda, condenado pelo
TCU no bojo do TC 026.608/2013-8 por meio do Acórdão 339/2015-Plenário.
8. Mostra-se adequada, então, a proposta da unidade técnica no sentido de julgar irregulares as
contas de Antônio Teixeira, como pessoa física causadora do aludido dano ao erário, em consonância,
por exemplo, com o Acórdão 321/2019-TCU-Plenário.
9. O TCU não deve passar a pugnar, contudo, pela persecução dos segurados-beneficiários, com
a eventual citação desses possíveis responsáveis no presente momento, não só porque o presente feito
já estaria em plenas condições de julgamento, não se mostrando razoável o eventual retorno do
processo para promover a suscitada citação, mas também porque o instituto da solidariedade passiva
corresponderia a benefício legalmente erigido em favor do ente estatal credor, e não da pessoa privada
devedora, podendo o referido devedor principal ajuizar eventualmente a superveniente ação regressiva
em desfavor dos demais corresponsáveis, em sintonia com a jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdãos
1.159/2015, 2.263/2015 e 3.039/2015, do Plenário), sem prejuízo de, no âmbito administrativo ou
judicial, todos os responsáveis serem porventura demandados pelos eventuais ilícitos perpetrados.
10. De toda sorte, em face do correspondente dano ao erário, o TCU deve promover o envio de
solicitação para que a AGU promova as medidas judiciais cabíveis com vistas ao arresto dos bens do
aludido responsável, nos termos do art. 61 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU,
garantindo, com isso, a futura execução do débito ora imputado, sem prejuízo de, nesse caso, o
MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor
consolidado das diversas dívidas já eventualmente imputadas contra o aludido responsável em outros
processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU, além de inabilitá-lo
temporariamente para o exercício de função pública na administração federal, sopesando o impacto do
correspondente dano ao erário sobre o tempo da aludida inabilitação para fixá-la em 7 (sete) anos,
diante, especialmente, da reincidência na perpetração do ilícito, sem prejuízo de lhe aplicar a
subsequente multa legal.
11. Não se vislumbraria, enfim, a prescrição da pretensão punitiva do TCU no presente caso
concreto, pois não se verificou o transcurso de mais de dez anos entre a ordem para a citação no
âmbito do TCU, em 25/9/2018 (Peça 58), e a cessação do aludido ilícito continuado pelo desvio dos
recursos federais até agosto de 2010, nos termos do Acórdão 1.441/2016-Plenário.
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12. Eis que, por meio do referido Acórdão 1.441/2016 proferido pelo Plenário na Sessão
Extraordinária de 8/6/2016, o TCU firmou o seu entendimento no sentido de que a prescrição da
pretensão punitiva deve seguir a regra geral do prazo decenal, contado a partir do fato, em linha com o
art. 205 do Código Civil brasileiro, interrompendo-se a contagem do aludido prazo com a ordem de
citação, nos termos do art. 240, caput, da Lei nº 13.105 (Código Processual Civil), de 2015.
13. Sem prejuízo, no entanto, do respeito a esse entendimento do Tribunal, reitero a minha
ressalva já registrada em vários outros julgados do TCU no sentido de que, na ausência de lei
específica, o TCU não deveria aplicar qualquer prazo prescricional sobre a referida pretensão punitiva
ou, então, na pior das hipóteses, o Tribunal deveria aplicar a regra prescricional fixada pela Lei nº
9.873, de 1999, não só porque ela trata diretamente de prescrição no âmbito do direito administrativo
sancionador, mas também porque, entre outras medidas, a aludida lei manda aplicar o prazo
prescricional penal, quando a infração administrativa também configure crime, além de determinar
expressamente que, no caso de ilícito continuado ou permanente, a contagem do prazo se inicie no dia
da cessação do aludido ilícito.
14. A despeito de anotar, então, essa minha posição pessoal, pugno pela aplicação da multa legal
em desfavor do aludido responsável, submetendo-me, pois, ao entendimento fixado pelo aludido
Acórdão 1.441/2016-Plenário.
15. O TCU deve, portanto, julgar irregulares as contas de Antônio Teixeira para condená-lo ao
pagamento do débito apurados nos autos, além de lhe aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443,
de 1992, sem prejuízo de inabilitá-lo para o exercício de função pública na administração federal pelo
período de 7 (sete) anos, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, deixando, entretanto, de
avaliar a eventual responsabilidade dos segurados-beneficiários na aludida fraude, já que eles sequer
teriam sido chamados em citação nestes autos.
Ante o exposto, voto pela prolação do Acórdão ora submetido a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2298/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 012.354/2018-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Antônio Teixeira (CPF 523.411.786-34).
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Poços
de Caldas – MG.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Poços de Caldas – MG contra
Antônio Teixeira, como então servidor do INSS, diante da fraude pela irregular concessão de
benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$
488.974,69;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel o Sr. Antônio Teixeira, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de
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1992;
9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Teixeira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas “c” e
“d”, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos,
com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o
Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU – RITCU), o recolhimento da aludida dívida
em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em
vigor, sob as seguintes condições:
9.2.1. débito em desfavor de Antônio Teixeira pela irregular concessão de benefícios à Sra.
Alice de Oliveira Nunes em face dos seguintes valores:
Valor (em R$):
2.837,52
316,68
760,05
760,05
760,05
760,05
760,05
760,05
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
815,98
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
976,80
1.021,04
1.021,04

Data
da
Ocorrência:
8/1/2002
25/1/2002
25/1/2002
18/2/2002
14/3/2002
12/4/2002
15/5/2002
14/6/2002
12/7/2002
14/8/2002
13/9/2002
14/10/2002
14/11/2002
13/12/2002
13/12/2002
15/1/2003
14/2/2003
17/3/2003
14/4/2003
15/5/2003
13/6/2003
14/7/2003
14/8/2003
12/9/2003
14/10/2003
14/11/2003
12/12/2003
12/12/2003
15/1/2004
13/2/2004
12/3/2004
7/4/2004
7/5/2004
7/6/2004
7/7/2004
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1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.021,04
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.085,92
1.140,21
1.140,21
1.140,21
1.140,21
570,10
1.140,21
1.140,31
1.140,31
570,21
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.140,31
1.177,94
1.177,94
1.177,94
1.177,94
588,97
1.177,94
1.177,94
1.177,94
588,97
1.177,94
1.177,94

6/8/2004
8/9/2004
7/10/2004
8/11/2004
7/12/2004
7/12/2004
7/1/2005
9/2/2005
7/3/2005
7/4/2005
6/5/2005
7/6/2005
7/7/2005
5/8/2005
8/9/2005
7/10/2005
8/11/2005
7/12/2005
7/12/2005
6/1/2006
7/2/2006
7/3/2006
7/4/2006
8/5/2006
7/6/2006
7/7/2006
7/8/2006
8/9/2006
8/9/2006
6/10/2006
8/11/2006
7/12/2006
7/12/2006
8/1/2007
7/2/2007
7/3/2007
9/4/2007
8/5/2007
8/6/2007
6/7/2007
7/8/2007
10/9/2007
10/9/2007
5/10/2007
8/11/2007
7/12/2007
7/12/2007
8/1/2008
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1.177,94
1.177,94
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.236,83
618,41
1.236,83
1.236,83
1.236,83
618,41
1.236,83
1.236,83
1.236,83
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
1.310,05
655,02
1.310,05
1.310,05
655,02
1.310,05
1.310,05
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
1.390,48
124,20
1.411,18
705,59
1.411,18
1.411,18
1.411,18
705,59
1.411,18

12/2/2008
7/3/2008
7/4/2008
8/5/2008
6/6/2008
7/7/2008
7/8/2008
5/9/2008
5/9/2008
7/10/2008
7/10/2008
5/12/2008
5/12/2008
8/1/2009
6/2/2009
6/3/2009
7/4/2009
8/5/2009
5/6/2009
7/7/2009
7/8/2009
6/9/2009
8/9/2009
7/10/2009
9/11/2009
7/12/2009
7/12/2009
8/1/2010
5/2/2010
5/3/2010
8/4/2010
7/5/2010
8/6/2010
7/7/2010
6/8/2010
6/8/2010
8/9/2010
8/9/2010
7/10/2010
8/11/2010
7/12/2010
7/12/2010

9.2.2. débito em desfavor de Antônio Teixeira pela irregular concessão de benefícios ao Sr.
Francisco Nunes da Silva em face dos seguintes valores:
Valor (em R$):

Data
Ocorrência:

da
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769,25
795,78
795,78
331,57
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
795,78
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
842,49
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
919,99
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.224,35
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32
1.101,32

6/9/2000
5/10/2000
7/11/2000
6/12/2000
6/12/2000
8/1/2001
6/2/2001
6/3/2001
5/4/2001
7/5/2001
6/6/2001
6/7/2001
6/8/2001
6/9/2001
4/10/2001
7/11/2001
7/12/2001
7/12/2001
7/1/2002
6/2/2002
6/3/2002
5/4/2002
7/5/2002
6/6/2002
4/7/2002
6/8/2002
6/9/2002
4/10/2002
7/11/2002
6/12/2002
7/1/2003
6/2/2003
7/3/2003
4/4/2003
7/5/2003
6/6/2003
4/7/2003
6/8/2003
5/9/2003
6/9/2003
6/10/2003
7/11/2003
4/12/2003
4/12/2003
7/1/2004
5/2/2004
4/3/2004
6/4/2004
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1.101,32
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.224,35
1.285,56
1.285,56
1.285,56
1.285,56
1.285,56
642,78
1.285,56
1.285,56
1.285,56
642,78
1.285,68
1.285,68
1.285,68
1.285,68
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.328,10
664,05
1.328,10
1.328,10
1.328,10
664,05

6/5/2004
4/6/2004
6/7/2004
5/8/2004
5/9/2004
6/10/2004
5/11/2004
6/12/2004
6/12/2004
6/1/2005
4/2/2005
4/3/2005
6/4/2005
6/5/2005
6/6/2005
6/7/2005
6/10/2005
7/11/2005
6/12/2005
6/12/2005
5/1/2006
6/2/2006
6/3/2006
6/4/2006
5/5/2006
6/6/2006
6/7/2006
4/8/2006
6/9/2006
6/9/2006
6/10/2006
7/11/2006
6/12/2006
6/12/2006
5/1/2007
6/2/2007
6/3/2007
5/4/2007
7/5/2007
6/6/2007
5/7/2007
6/8/2007
6/9/2007
6/9/2007
4/10/2007
7/11/2007
6/12/2007
6/12/2007
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1.328,10
1.328,10
1.328,10
1.394,50
1.394,50
1.394,50
1.394,50
1.224,35
1.394,50
1.394,50
697,25
1.394,50
1.394,50
1.394,50
697,25
1.394,50
1.394,50
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
1.477,05
738,52
1.477,05
1.477,05
1.477,05
738,53
1.477,05
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.567,74
1.591,07
139,98
1.591,07
795,53
1.591,07
1.591,07
1.591,07
795,54
1.591,07

7/1/2008
11/2/2008
6/3/2008
4/4/2008
7/5/2008
5/6/2008
4/7/2008
4/8/2008
6/8/2008
4/9/2008
4/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
4/12/2008
4/12/2008
7/1/2009
5/2/2009
5/3/2009
6/4/2009
7/5/2009
4/6/2009
6/7/2009
6/8/2009
4/9/2009
4/9/2009
6/10/2009
6/11/2009
4/12/2009
4/12/2009
7/1/2010
4/2/2010
4/3/2010
7/4/2010
6/5/2010
7/6/2010
6/7/2010
10/8/2010
10/8/2010
6/9/2010
6/9/2010
6/10/2010
5/11/2010
6/12/2010
6/12/2010
6/1/2011

9.2.3. débito em desfavor de Antônio Teixeira pela irregular concessão de benefícios ao Sr.
Sílvio Vicente Sobrinho em face dos seguintes valores:
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Valor (em R$):
233,53
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
417,03
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.000,88
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.074,34
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.173,17
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40

Data
da
Ocorrência:
15/8/2000
12/9/2000
11/10/2000
8/11/2000
6/12/2000
8/12/2000
5/1/2001
6/2/2001
6/3/2001
5/4/2001
7/5/2001
6/6/2001
5/7/2001
6/8/2001
6/9/2001
4/10/2001
7/11/2001
6/12/2001
6/12/2001
7/1/2002
6/2/2002
6/3/2002
4/4/2002
7/5/2002
6/6/2002
4/7/2002
6/8/2002
5/9/2002
4/10/2002
6/11/2002
5/12/2002
5/12/2002
7/1/2003
6/2/2003
7/3/2003
4/4/2003
7/5/2003
5/6/2003
4/7/2003
6/8/2003
4/9/2003
6/10/2003
6/11/2003
4/12/2003
4/12/2003
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1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.404,40
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.468,01
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.561,30
1.639,36
1.639,36
1.639,36
1.639,36
1.639,36
819,68
1.639,51
1.639,51
1.639,36
819,83
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51
1.639,51

7/1/2004
5/2/2004
4/3/2004
6/4/2004
6/5/2004
4/6/2004
6/7/2004
5/8/2004
6/9/2004
6/10/2004
5/11/2004
6/12/2004
6/12/2004
6/1/2005
4/2/2005
4/3/2005
6/4/2005
5/5/2005
6/6/2005
6/7/2005
4/8/2005
6/9/2005
6/10/2005
7/11/2005
6/12/2005
6/12/2005
5/1/2006
6/2/2006
6/3/2006
6/4/2006
5/5/2006
6/6/2006
6/7/2006
4/8/2006
6/9/2006
6/9/2006
5/10/2006
7/11/2006
6/12/2006
6/12/2006
5/1/2007
6/2/2007
6/3/2007
5/4/2007
7/5/2007
6/6/2007
5/7/2007
6/8/2007

597
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1.639,51
846,80
1.693,61
1.693,61
1.693,61
845,81
1.693,61
1.693,61
1.693,61
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
1.778,29
889,14
1.778,29
1.778,29
1.778,29
889,15
1.778,29
1.778,29
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
1.883,56
941,78
1.883,56
1.883,56
1.883,56
941,78
1.883,56
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
1.999,21
2.028,97
178,56

6/9/2007
6/9/2007
4/10/2007
7/11/2007
6/12/2007
6/12/2007
7/1/2008
11/2/2008
6/3/2008
4/4/2008
7/5/2008
5/6/2008
4/7/2008
6/8/2008
4/9/2008
4/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
4/12/2008
4/12/2008
7/1/2009
5/2/2009
5/3/2009
6/4/2009
7/5/2009
4/6/2009
6/7/2009
6/8/2009
4/9/2009
4/9/2009
6/10/2009
6/11/2009
4/12/2009
4/12/2009
7/1/2010
4/2/2010
4/3/2010
7/4/2010
6/5/2010
7/6/2010
6/7/2010
5/8/2010
5/8/2010

9.3. aplicar em desfavor de Antônio Teixeira a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de
1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias,
contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em
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vigor;
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 217 do
RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais
e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao
responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos
do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação;
9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da
União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Antônio Teixeira, nos termos do art. 61 da
Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a
comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual
possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado
contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do
TCU, a exemplo da condenação no bojo do TC 026.608/2013-8 por meio do Acórdão 339/2015-TCUPlenário;
9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Antônio Teixeira, nos
termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do RITCU;
9.8. inabilitar o Sr. Antônio Teixeira, pelo período de 7 (sete) anos, para o exercício de cargo em
comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei nº
8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU;
9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e
do Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à
Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.6 deste
Acórdão;
9.10. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório
e do Voto, à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo
item 9.8 deste Acórdão; e
9.11. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório
e do Voto, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei
nº 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7º, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2298-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE I – Plenário
TC 027.512/2017-7.
Natureza: Embargos de Declaração.
Entidade: gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Campinas – SP.
Embargante: Franksmar Messias Barboza (CPF 155.823.648-11).
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Representação legal:
_ Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), entre outros, representando Franksmar Messias
Barboza.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
ACÓRDÃO 1.073/2019-TCU-PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO REFERIDO
ACÓRDÃO. MERA TENTATIVA DE INDEVIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO DO FEITO NO
BOJO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se, no presente momento, de embargos de declaração opostos por Franksmar Messias
Barboza em face do Acórdão 1.073/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de
contas especial instaurada pela gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em
Campinas – SP contra Marinês Aparecida Gomes Moreira como então servidora do INSS, entre outros
responsáveis, diante da fraude pela irregular concessão de benefícios previdenciários com a produção
de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 67.615,97.
2. O aludido Acórdão 1.073/2019 foi prolatado pelo Plenário do TCU nos seguintes termos:
“(...) 9.1. considerar revel a Sra. Vera Lúcia Ferreira Costa, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei
n.º 8.443, de 1992;
9.2. julgar irregulares as contas de Marinês Aparecida Gomes Moreira, Vera Lúcia Ferreira
Costa e Franksmar Messias Barboza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas ‘c’ e ‘d’, e 19, caput, da Lei
n.º 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos,
com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o
Tribunal (art. 214, III, ‘a’, do Regimento Interno do TCU – RITCU), o recolhimento da referida dívida
em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em
vigor, sob as seguintes condições:
9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Geraldo José Chiogna:
Data
12/7/2002
14/8/2002
16/9/2002
14/10/2002
14/11/2002
13/12/2002
15/1/2003
14/2/2003
17/3/2003
14/4/2003
15/5/2003
13/6/2003
14/7/2003
14/8/2003
12/9/2003
14/10/2003
14/11/2003
12/12/2003

Valor – R$
984,00
1.093,20
1.093,20
1.093,20
1.093,20
1.728,20
1.093,20
1.092,69
1.092,69
1.092,69
1.092,69
1.092,69
1.308,05
1.308,05
1.308,05
1.308,05
1.308,05
2.614,86
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15/1/2004
13/2/2004
12/3/2004
7/4/2004
7/5/2004
7/6/2004
7/7/2004
6/8/2004
8/9/2004
7/10/2004
8/11/2004
7/12/2004
7/1/2005
9/2/2005
7/3/2005
7/4/2005
6/5/2005
7/6/2005
7/7/2005
5/8/2005
8/9/2005
7/10/2005
8/11/2005
7/12/2005
6/1/2006
7/2/2006
7/3/2006
7/4/2006
8/5/2006
7/6/2006

1.308,05
1.308,05
1.308,05
1.308,05
1.308,05
1.367,30
1.367,30
1.367,30
1.367,30
1.367,30
1.367,30
2.734,60
1.367,30
1.367,30
1.367,30
1.367,30
1.367,30
1.454,19
1.454,19
1.454,19
1.454,19
1.454,19
1.454,19
2.908,38
1.454,19
1.454,19
1.454,19
1.454,19
1.526,89
1.526,89

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do
RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais,
esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do
art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações;
9.5. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da
União estude a conveniência de adotar as medidas cabíveis ao arresto dos bens dos responsáveis
indicados no item 9.2 deste Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 275 do
RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento da
aludida dívida, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido
arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em
vários outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU;
9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas:
9.6.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação
que o fundamenta, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal
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(PGF) junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências anunciadas pelo
item 9.5 deste Acórdão;
9.6.2. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação
que o fundamenta, às Procuradorias Seccionais Federais de Santos – SP e de Campinas – SP junto à
Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências cabíveis em relação às ações
ajuizadas contra os responsáveis indicados no item 9.2 deste Acórdão; e
9.6.3. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação
que o fundamenta, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3º,
da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7º, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais
cabíveis.”
3. Inconformado, o Sr. Franksmar Messias Barboza, por meio de advogado, acostou os seus
embargos de declaração à Peça nº 54 nos seguintes termos:
“(...) Trata-se, na origem, de Tomada de Contas Especial onde, em suma, se imputa ao
Embargante responsabilidade ante supostas fraudes na concessão de benefícios previdenciários em
favor de Geraldo José Chiogna.
Regularmente notificado, o Embargante apresentou resposta defendendo a regularidade de sua
atuação e a impossibilidade material de concorrer no suposto esquema fraudulento.
Afirmou que, no trabalho burocrático que exercia, tinha permissão para protocolar os pedidos
e somente isso. Não dispunha de qualquer poder decisório ou mesmo analítico sobre a higidez da
documentação que lhe havia sido entregue tampouco ingerência sobre a concessão do benefício.
Promoveu a juntada de sentença penal absolutória do processo nº 0001279- 39.2008.403.6105,
que tramitou junto a à 1ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde se
reconheceu a impossibilidade de ingerência do Recorrente quanto a concessão de benefícios.
Naquele processo, não obstante tratar-se de benefício concedido a pessoa diversa, foram
analisados exatamente os mesmos fatos – contemporâneos, inclusive – que motivaram a instauração
da presente TCE: a inserção de dados falsos visando a obtenção de vantagem indevida.
Promoveu, ainda, a juntada de documentos e da sentença penal condenatória do processo nº
0010495-58.2007.4.03.6105, que tramita no juízo da 9ª Vara Criminal Federal de Campinas-SP, que
reconheceu a responsabilidade do Sr. Geraldo José Chiogna pelo crime de estelionato previdenciário
por levar ao INSS documento sabidamente falso para percebimento indevido de benefício (peças 35 a
37).
O Embargante só teve acesso a tais documentos e os conseguiu juntar aos autos no dia anterior
ao julgamento, assim, considerando-se a relevância deles para a busca da verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado que orienta a processualística desta Corte, requer
respeitosamente que estes importantes documentos sejam examinados no presente momento
processual.
Quando da prolação do acórdão recorrido, o nobre Ministro entendeu que o Recorrente, em
sua defesa, reconhecera a possibilidade de inserção de informações de tempo de serviço no sistema no
INSS, e, desse modo, julgou irregulares as contas do Embargante e o condeno ao ressarcimento ao
erário. Há, no entanto, omissões e erro material.
A primeira omissão diz respeito a desconsideração da sentença penal absolutória:
O voto condutor do acórdão recorrido, ao afastar a tese defensiva esgrimida pelo Embargante
no tocante à sua absolvição na esfera penal, tomou como norte o seguinte trecho da peça 21: (...).
Verifica-se que houve a tomada de um ponto isolado da decisão penal e não a interpretação
conjunta dos elementos que a compõem.
Explica-se.
Como sabido, uma sentença judicial representa uma decisão complexa e formada por relatório,
fundamentação e conclusão. A interpretação isolada de excertos dessas partes compromete o real
significado do que de fato se decide.
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Dito isso, é importante destacar que a sentença penal absolutória, juntada às pgs. 37/49 da
peça 15, analisou a conduta do Embargante e não logrou concluir nem mesmo pela existência de
irregularidade.
Alguns trechos da fundamentação da sentença merecem transcrição: (...).
Ou seja, não foram sequer vislumbrados elementos de prova capazes de demonstrar que, de
fato, houve alguma espécie de irregularidade na concessão daquela aposentadoria e,
consequentemente, de vício nos pagamentos realizados.
Adiante, na sentença, mais especificamente em relação ao Embargante, consigna-se: (...).
Significa dizer que, em relação ao Embargante, não foram encontrados elementos mínimos que
lhe imputassem responsabilidade.
Ainda que houvesse alguma irregularidade – questão não cabalmente vislumbrada na esfera
penal –, não houve o concurso do Embargante, sendo que qualquer insistência nesse ponto é ilação.
O excerto da sentença que foi colacionado no acórdão– que não atesta a licitude do ato, mas
também não imputa a autoria do mesmo ao Embargante – deve ser considerado no contexto.
Não há como negar que a sentença, complexo harmônico composto por três partes distintas e
que se complementam, efetivamente reconheceu a inexistência do fato e da autoria, visto que nem
sequer foram encontrados elementos capazes de atestar a ilegalidade na concessão da aposentadoria,
tampouco que o Embargante tenha sido o responsável.
O acórdão recorrido é omisso ao ignorar esse ponto.
Na hipótese de ter havido uma irregularidade, certamente alguém a perpetrou. Alguém
diferente do Embargante, e isso nos leva à segunda omissão.
Às peças 35/37, o Embargante juntou aos autos trechos e sentença penal condenatória
proferida no processo nº 0010495-58.2007.4.03.6105, que tramita no juízo da 9ª Vara Federal de
Campinas-SP.
Naquele processo, o Sr. Geraldo José Chiogna, cuja responsabilidade a instrução técnica se
manifestou pelo afastamento, foi condenado pela prática do crime de estelionato em decorrência do
percebimento indevido de benefício previdenciário. Entendeu-se que ele, enganando os servidores do
INSS, que eram responsáveis pela análise, apresentou documentos sabidamente falsos para que
pudesse obter o benefício.
A sentença consigna: (...).
Assentada tal premissa, cumpre breve ponderação.
Como visto e reconhecido na esfera criminal, o próprio segurado, Sr. Geraldo José Chiogna,
em posse de documentos ideológica e materialmente falsos, em junho de 2002, compareceu à Agência
do INSS de Sumaré/SP e protocolizou o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição,
autuado sob o n. 42/124.747.180-0.
Como demonstrado ao longo da instrução processual singular, o Embargante dispunha de
autorização muito limitada e tinha, sim, acesso ao sistema, mas somente até a fase de protocolo.
Ele não dispunha de autorização para fazer modificações no sistema.
O mérito da concessão ou não do benefício acontecia nas fases subsequentes e era objeto de
análise dos próprios servidores federais da autarquia.
Recebida a documentação, protocolado o pedido, o processo seguia para as instâncias
responsáveis onde, de fato, havia a análise da autenticidade ou não dos documentos que haviam sido
protocolados. Procedimento que pode ser conferido nas respostas aos questionamentos na ação
judicial quando da oitiva de testemunhas, inclusive da acusação, juntados na defesa do Embargante
(peça 15).
O Embargante, que aqui vem sendo indevidamente responsabilizado pela concessão do referido
benefício, não tinha por como competência averiguar a higidez da documentação. Ele, assim como o
próprio INSS, também foi enganado pelo Sr. Geraldo José Chiogna.
Em algumas circunstâncias – ao se examinar as teorias sobre a responsabilidade civil – a é
possível se perceber que às vezes o ato danoso está comprovado, bem como a relação de causalidade
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entre a ação e o dano, mas o procedimento do agente encontra desculpas que retiram a qualificação
de ato ilícito ou afastam o dever de reparar o dano.
A doutrina classifica essas circunstâncias como excludentes de ilicitude ou excludentes de
responsabilidade. Cumpre destacar as seguintes: i) legítima defesa; ii) estado de necessidade; iii)
exercício regular de um direito; iv) estrito cumprimento do dever legal; v) caso fortuito e força maior;
vi) fato de terceiro; vii) culpa exclusiva da vítima (in casu, culpa da Administração).
No caso em tela, não podemos deixar de destacar que a conduta do Sr. Geraldo José Chiogna
(que apresentou documento falso para que que Embargante protocolasse) levou o Responsável, ora
Embargante, a agir pensando estar dentro da legalidade, motivo pelo qual conclui-se existir a
excludente de responsabilidade classificada como fato de terceiro, visto que o Recorrente seguiu à
risca todos os trâmites legais e administrativos vigentes à época.
Repete-se: no trabalho burocrático que exercia, tinha permissão para protocolar os pedidos e
realizar consultar. Somente isso.
Isso nos remete ao erro material do acórdão recorrido.
O item 12 do voto (peça 39) consigna: (...).
O Embargante jamais reconheceu que poderia inserir informações no sistema.
Em sua defesa, ao levantar uma hipótese – a de que a Sra. Vera Lúcia protocolara os benefícios
mediante a utilização da senha dele – entendeu-se que o Embargante entrou em contradição e
demonstrou que, de fato, possuía ingerência sobre a concessão dos benefícios junto ao sistema do
INSS.
No entanto, como narrado na peça 29, e também cotejando o documento acostado à pg. 24 da
peça 15, o Embargante dispunha de autorização muito limitada e tinha, sim, acesso ao sistema, mas
somente até a fase de protocolo.
Ora, o que foi dito pelo Embargante não é uma afirmação, mas uma ilação. Vejamos: (...).
Observe que, ao final do ‘item 1’ há um ‘ou’.
Trata-se de conjunção alternativa incapaz de exprimir qualquer grau de certeza, denotando que
o que foi dito decorria de um esforço argumentativo da defesa visando demonstrar a impossibilidade
de concorrência do Embargante no evento danoso.
Tanto que no parágrafo seguinte a defesa do Defendente deixa claro tratar-se somente de uma
hipótese, entre tantas que poderiam a ser imaginadas, contudo, sem pretensão de fazer qualquer
prova ao seu favor ou prova contrária. Consigna, inclusive:
‘Assim, sem pretensão de dar, cabo as possíveis ações da servidora demitida Vera Lucia, o que
não nos compete, e com o intuito colaborar é; que expomos nossa visão sobre os fatos narrados da
época que ocorreram, sendo isto que nos evidenciam as apurações.’
Ainda assim essa ilação, essa hipótese, foi tratada como se fato fosse uma afirmação de fato,
tendo sido atribuída com carga probatória capaz de infirmar todos os elementos que levaram a
primeira conclusão: a de que não havia elementos seguros capazes de demonstrar que o Embargante,
efetivamente, havia efetuado os registros fraudulentos no sistema do INSS.
Ao levantar a hipótese de a Sra. Vera Lúcia, ciente de que a senha dos servidores cedidos da
prefeitura era o nº do RG, utilizar-se da senha dele para lançar o protocolo e, depois, manipular
informações, o Defendente não entrou em contradição.
Diferentemente do protocolo, a manipulação de informações não era – e nem poderia ter sido feita com a senha do Embargante, até porque somente os servidores do próprio INSS, como a Sra.
Vera Lúcia, dispunham de poder para tanto. Daí o erro material.
Ante o exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para sanar as
omissões e o erro material apresentados e, diante de seus efeitos infringente, julgarem-se regulares as
contas do Embargante, ante a excludente de responsabilidade e a sentença penal absolutória.”
É o Relatório.
VOTO
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Trata-se, no presente momento, de embargos de declaração opostos por Franksmar Messias
Barboza em face do Acórdão 1.073/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de
contas especial instaurada pela gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em
Campinas – SP contra Marinês Aparecida Gomes Moreira como então servidora do INSS, entre outros
responsáveis, diante da fraude pela irregular concessão de benefícios previdenciários com a produção
de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 67.615,97.
2. Os presentes embargos devem ser, preliminarmente, conhecidos pelo TCU, por atenderem aos
requisitos legais e regimentais de admissibilidade.
3. Como visto, no mérito, o ora embargante apresentou, em suma, as seguintes alegações:
(a) a omissão pela suposta desconsideração da sentença penal absolutória preferida no Processo
nº 0001279-39.2008.403.6105 autuado junto à 1ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, quando teria sido reconhecida a impossibilidade de ingerência do ora embargante sobre a
concessão dos indigitados benefícios;
(b) a omissão pela suposta desconsideração da sentença penal condenatória proferida no
Processo nº 0010495-58.2007.4.03.6105 junto ao juízo da 9ª Vara Federal de Campinas – SP, quando
teria sido reconhecido a responsabilidade de Geraldo José Chiogna pelo crime de estelionato
previdenciário; e
(c) o aludido acórdão padeceria de erro material em face do entendimento de, na sua defesa, ao
levantar certa hipótese, o ora embargante ter entrado em contradição e demonstrado que, de fato,
possuiria a ingerência sobre a concessão dos benefícios junto ao sistema do INSS, pois o embargante
jamais teria reconhecido a possibilidade de inserir essas informações no sistema.
4. Ocorre, no entanto, que o referido Acórdão 1.073/2019 não padeceria desses supostos vícios.
5. A partir da análise então empreendida pela unidade técnica, a fundamentação do Acórdão
1.073/2019 evidenciou a independência das instâncias em face do julgamento proferido no bojo do
referido Processo nº 0001279-39.2008.403.6105 e, assim, na correspondente Proposta de Deliberação,
ficou registrado o seguinte pronunciamento:
“(...) 13. Nessa esteira, o expediente intitulado como ‘elementos adicionais de defesa’ buscou
apenas reforçar o argumento já alinhavado na defesa anteriormente apresentada no sentido de que a
sentença de absolvição pela Justiça Federal deveria ser observada pelo TCU para afastar a
responsabilidade de Franksmar nestes autos, aduzindo, para tanto, que, embora não tenha tratado do
presente benefício, a decisão judicial no Processo 0001279-39.2008.403.6105 (em trâmite junto à 1ª
Vara Federal do TRF da 3ª Região) deveria ser aplicada ao presente caso concreto, pois não teriam
sido encontrados os elementos para comprovar a sua responsabilidade em juízo, nem a ilegalidade na
referida concessão.
14. Ocorre, no entanto, que essa argumentação já foi devidamente analisada pela unidade
técnica, quando fez registrar que:
‘(...) 19.17. Nessa direção, na sentença da ação penal 0001279-39.403.6105 (peça 15, p. 49)
verificou-se que a absolvição se deu por ‘inexistir provas cabais a respeito da materialidade e autoria
delitivas a ensejar decreto condenatório’, tendo a Juíza Federal Substituta da 1ª Vara Federal de
Campinas, Melina Faucz Kletemberg, registrado fato conclusivo: ‘Saliento, contudo, a existência da
independência de instâncias, sendo que o fato de inexistir elementos suficientes a comprovar a
materialidade ou autoria para a condenação criminal não significa atestado de licitude do ato,
devendo o fato ser apurado na esfera própria, podendo ter repercussões administrativas e civis
diversas.’
19.20. Assim, verifica-se que o fator decisivo na ação penal foi a inexistência de elementos para
comprovar a materialidade ou autoria, e não ter o Juízo fundamentadamente reconhecido a
inexistência material do fato ou a negativa de autoria. Dessa forma, não é aplicável o registrado no
voto do Acórdão 131/2017-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues
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(subitem 19.16), sendo plenamente válido o princípio da independência das instâncias, como
reconheceu o próprio Juízo Penal na sentença analisada (subitem 19.17).” (grifou-se).
6. Na mesma esteira, ao discorrer sobre o aludido Processo nº 0001279-39.2008.403.6105 ante a
investigação sobre a fraudulenta concessão do benefício previdenciário em favor do pai de Franksmar
Messias Barboza, o Relatório condutor do referido Acórdão 1.073/2019 deixou assinalada a seguinte
manifestação técnica:
“(...) 19.8. Em sua defesa, o Sr. Franksmar alegou impossibilidade técnica para a prática das
aventadas irregularidades, visto que, na condição de servidor cedido, não dispunha de senha com
autorização para alterar o sistema da Previdência Social. Como prova disso, fez juntar documento
contendo as autorizações especiais que lhe foram concedidas para acesso ao sistema do INSS
(constando acesso para ‘consulta’ e ‘habilitação’), bem assim cópia do Ofício 21.024/497/2013-GEX,
de 11/7/2013, emitido em resposta a questionamento da 1ª. Vara Federal em Campinas, no âmbito
ação penal 0001279-39.403.6105 (peça 15, p. 24-26):
‘(...) solicito (...) informar (...) se a senha de acesso aos sistemas do réu Franksmar Messias
Barboza o autorizava a inserir as informações de tempo de serviço no sistema de benefícios do INSS,
bem como se o mesmo foi responsável pela inserção das informações no benefício concedido ao
corréu Osmar José Barboza [que vem a ser o pai do Sr. Franksmar].’
(...) 19.14 (...) Cabe ressaltar que a ação penal em referência diz respeito a benefício
previdenciário diverso, concedido ao genitor do defendente, Sr. Osmar José Barboza, não se
aplicando ao caso.” (grifou-se).
7. Nem mesmo, aliás, a suposta omissão em função da sentença penal condenatória de Geraldo
José Chiogna no âmbito do Processo nº 0010495-58.2007.4.03.6105 seria procedente, pois, além de
não ter sido apresentada oportunamente nas alegações de defesa do ora embargante, já que juntada aos
autos apenas no dia do julgamento (15/5/2019 – Peças 35/37), a aludida documentação corresponderia
à eventual conduta criminal do beneficiado pela fraudulenta concessão do benefício, sem o reflexo
direto, pois, sobre a responsabilidade do ora embargante, até porque ele sequer figurou como réu no
correspondente processo judicial, tendo sido diverso, então, do fundamento na presente TCE, diante
dos ilícitos administrativo-civis perpetrados pelos agentes públicos na aludida fraude.
8. Bem se vê, em sintonia com a rejeição do argumento para essa suposta omissão, que o ora
embargante buscaria se eximir da aludida irregularidade pela mera tentativa de atribuir a
responsabilidade a terceiros, mas essas inadequadas justificativas já teriam sido exaustivamente
avaliadas pela unidade técnica, ante a individualizada responsabilização de Marinês Aparecida Gomes
Moreira e Vera Lúcia Ferreira Costa, como então servidoras do INSS, e de Franksmar Messias
Barboza, como servidor municipal cedido ao INSS, em face da indevida habilitação e concessão do
benefício de aposentadoria em favor de Geraldo José Chiogna.
9. Também não se mostraria procedente a argumentação pelo suposto erro material, até porque a
fundamentação do referido acórdão teria apenas noticiado a investigação conduzida pelo INSS e a
subjacente conclusão pela participação decisiva do ora embargante na indevida concessão dos
malsinados benefícios previdenciários, tendo atuado na recepção, na habilitação, no protocolo e na
autenticação dos documentos, a despeito de o próprio responsável ter reconhecido a possibilidade de a
sua senha de acesso ao sistema do INSS ter sido usada por terceiros para inserir as falsas informações
em prol dos fraudulentos benefícios.
10. Ocorre lamentavelmente, ainda, que, em vez de efetivamente demonstrar os supostas vícios
no referido acórdão, o ora embargante apenas tentou promover a indevida rediscussão de mérito do
feito pela estreita via destes embargos, a despeito de os embargos não se constituírem como a via
adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdãos
2.062/2015, 2.635/2015 e 294/2016, do Plenário) e com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (v.g.: Edcl Resp 351490 – DJ 23/09/2002).
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11. Os embargos deveriam ter sido manejados, pois, para corrigir a eventual obscuridade,
omissão ou contradição na aludida deliberação do TCU, mas não para intentar o novo julgamento das
questões já debatidas nos autos, já que deveriam servir apenas para esclarecer, interpretar ou completar
o pronunciamento anteriormente emitido pelo Tribunal em benefício da sua melhor compreensão ou
inteireza (v. g.: Acórdão 434/2018, do Plenário); ficando evidente, todavia, que, no presente caso
concreto, o ora embargante buscou indevidamente rediscutir o mérito do feito.
12. Em homenagem, contudo, ao devido processo legal, o ora embargante poderá porventura
manejar os supervenientes recursos legalmente cabíveis para a efetiva rediscussão de mérito do feito,
sem a presente restrição imposta pela estreita via dos embargos de declaração.
13. Em face, portanto, da ausência dos supostos vícios no referido Acórdão 1.073/2019, o TCU
deve conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los.
Ante o exposto, voto pela prolação do Acórdão ora submetido a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2299/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 027.512/2017-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração.
3. Embargante: Franksmar Messias Barboza (CPF 155.823.648-11).
4. Entidade: gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Campinas –
SP.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), entre outros, representando Franksmar
Messias Barboza.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de
declaração opostos por Franksmar Messias Barboza em face do Acórdão 1.073/2019 proferido pelo
Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela gerência executiva do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) em Campinas – SP contra Marinês Aparecida Gomes Moreira como
então servidora do INSS, entre outros responsáveis, diante da fraude pela irregular concessão de
benefícios previdenciários com a produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 67.615,97;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Franksmar Messias Barboza em
face do Acórdão 1.073/2019-Plenário, nos termos do art. 34 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 287 do
RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e
9.2. determinar que a unidade técnica dê ciência da presente deliberação ao ora embargante.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2299-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.

GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 028.668/2017-0
Natureza: Pedido de reexame em Aposentadoria
Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado de Santa
Catarina
Interessados: Eunice Maria Scheffer (393.173.820-53); Eva Jossara Klein (230.450.510-49);
Gunter Stroisch Junior (200.288.499-49); Heloisa Beer Goldgaber (399.628.817-49); Ivete Jaszewski
da Silva (253.122.279-00)
Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando
Eva Jossara Klein, Ivete Jaszewski da Silva e Gunter Stroisch Junior.
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. PERCEPÇÃO DE BÔNUS DE EFICIÊNCIA E
PRODUTIVIDADE. PARCELA DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO IMUNE DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALHA SUPERVENIENTE AO INÍCIO DA VIGÊNCIA
DO ATO. LEGALIDADE E REGISTRO. DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO BÔNUS DE
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS PROVENTOS. PEDIDO DE REEXAME.
CONHECIMENTO. DECISÕES LIMINARES EXARADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA VANTAGEM IMPUGNADA.
PROVIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da Secretaria de Recursos (peças 35-37), que contou com a
anuência do MPTCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 38):
INTRODUÇÃO
1. Trata-se de Pedidos de Reexame interpostos por Gunter Stroisch Junior (R001 - peça 17),
Ivete Jaszewski da Silva (R002 - peça 19) e Eva Jossara Klein (R003 - peça 21), por intermédio dos
quais se insurgem contra o Acórdão 113/2018-TCU-Plenário (peça 11), que considerou legais seus
atos de aposentadoria e determinou a exclusão de seus proventos da vantagem do Bônus de Eficiência
e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017.
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
9.1. considerar legais os atos de concessões de aposentadorias a Eunice Maria Scheffer, Eva
Jossara Klein, Gunter Stroisch Junior, Heloisa Beer Goldgaber e Ivete Jaszewski da Silva, ordenando
o registro;
9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de
Santa Catarina que adote medidas para:
9.2.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos
aposentados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais
recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso esses não sejam providos;
9.2.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa, o pagamento aos inativos do Bônus de Eficiência e Produtividade,
previsto na Lei nº 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1º, 3º, 4º e 18, da
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Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo, da base
de cálculo de contribuição previdenciária;
9.2.3. encaminhar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão,
documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;
9.3. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da determinação relativa à cessação de
pagamentos indevidos, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.
HISTÓRICO
2. Trata-se de processo de aposentadoria que considerou legais os atos de aposentadoria dos
recorrentes e determinou a exclusão de seus proventos da vantagem do Bônus de Eficiência e
Produtividade, previsto na Lei 13.464/201, porquanto essa mesma lei exclui a vantagem da base de
cálculo da contribuição previdenciária dos segurados.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
3. Reiteram-se os exames preliminares de admissibilidade (peças 22, 23 e 24), ratificados à peça
27, pelo Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, que entendeu pelo conhecimento do recurso,
uma vez que preenchidos os requisitos do art. 48 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo
único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos do item 9.2.2 do Acórdão 113/2018-TCU-Plenário em
relação aos recorrentes.
EXAME DE MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constitui objeto do presente recurso definir se:
a) este Tribunal deveria ter realizado a oitiva prévia dos recorrentes antes da prolação do
acórdão ora recorrido, que apreciou seus atos de aposentadoria;
b) a deliberação ora recorrida violou o princípio da legalidade;
c) este Tribunal tem competência para realizar o controle incidental de constitucionalidade;
d) a natureza jurídica do instituto “bônus de eficiência e produtividade” é eminentemente
indenizatória;
e) a decisão ora combatida é prejudicial para a União;
f) pela Lei Previdenciária, não incidiria a contribuição previdenciária sobre o “bônus de
eficiência e produtividade”.
5. Da oitiva prévia dos recorrentes.
5.1. Defendem-se no recurso que o acórdão recorrido seria nulo, eis que a Sefip, em nenhum
momento, notificou os recorrentes para apresentarem manifestação preliminar.
Análise
5.2. Rejeita-se, desde já, o argumento de ter havido violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, em virtude de não ter sido oportunizado aos ora recorrentes o direito de se
manifestarem nos autos antes da prolação do acórdão recorrido, porquanto o entendimento
consubstanciado na Súmula Vinculante 3 do STF expressamente excepciona a observância do
contraditório e da ampla defesa previamente ao julgamento do Tribunal, nesses termos:
Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e
pensão (grifos acrescidos).
5.3. Assim, nos termos da referida súmula, o STF, ao julgar os MS’s 25.116 e 25.403, confirmou
seu entendimento no sentido de que a Corte de Contas, nos processos de registro de aposentadoria,
reforma e pensão, deve oportunizar o contraditório à parte interessada somente nos casos em que
haja ultrapassado o lapso quinquenal para o julgamento do TCU. Na oportunidade, restou decidido,
ainda, que o prazo não deve ser contado a partir da concessão do benefício, mas apenas do momento
em que o ato foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União para registro, pois somente a partir
daí a Corte de Contas teria ciência dos motivos que levaram à sua edição.
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5.4. Com base nesse entendimento, por intermédio do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, este
Tribunal definiu a sistemática para apreciação dos atos sujeitos a registro, nestes termos:
O TCU, diante de constatação que possa levar à negativa de registro de ato de admissão de
pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, deve assegurar aos beneficiários a
oportunidade do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sempre que
transcorrido lapso temporal superior a cinco anos quando da apreciação.
5.5. A tabela abaixo esquematiza as datas relevantes de disponibilização ao TCU dos atos de
aposentadoria dos recorrentes:
Interessado
Gunter Stroisch Junior
Ivete Jaszewski da Silva
Eva Jossara Klein

Data
disponibilização
ato ao TCU
16/1/2017
27/1/2017
23/1/2017

de
Localização
do
peça nos autos

da

Peça 4
Peça 6
Peça 3

5.6. O julgamento de todos os atos ocorreu em 24/1/2018, em Sessão realizada pelo Plenário,
dentro, portanto, do referido prazo de 5 (cinco) anos.
5.7. Nesse contexto, verifica-se que esta Corte de Contas julgou os atos concessórios dos
recorrentes dentro do quinquênio legal, em consonância com a orientação da Corte Suprema,
devendo, deste modo, não ser acatado o argumento de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
5.8. Cabe esclarecer que esta Corte de Contas não intima pessoalmente a parte acerca da data
em que será julgado processo de seu interesse. Tal fato não ofende qualquer princípio constitucional
ligado à defesa, vez que a publicação da pauta de julgamentos no Diário Oficial da União é suficiente
para conferir publicidade ao ato processual. Tal exegese encontra amparo em deliberação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Agravo Regimental em Mandado de
Segurança (MS-AgR 26.732/DF, Relatora Ministra Carmen Lúcia), conforme excerto a seguir
transcrito:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA
SESSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão
de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de ofensa
aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é publicada
no Diário Oficial da União.
2. O pedido de sustentação oral pode ser feito, conforme autoriza o art. 168 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, até quatro horas antes da sessão. Para tanto, é necessário
que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações feitas no
Diário Oficial da União.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
5.9. Nessa ordem de ideias, é de se propor a rejeição dos argumentos dos recorrentes.
6. Do princípio da legalidade.
6.1. Defendem-se no recurso que teria havido violação ao princípio da legalidade, vez que não
teria sido observado o disposto no art. 14 da Lei 13.464/2017.
Análise
6.1. É de mister observar que, no que tange ao at. 14 da Lei 13.464/2017, este Tribunal, no
exercício do controle incidental de constitucionalidade, entendeu que o aludido dispositivo é
inconstitucional, rejeitando sua aplicação.
6.2. Destarte, opina-se no sentido de que o argumento apresentado não merece ser acolhido.
7. Da competência do TCU para o controle incidental de constitucionalidade.
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7.1. Defendem-se no recurso que este Tribunal não tem competência para exercer o controle
incidental de constitucionalidade.
Análise
7.2. A competência do TCU para a realização do controle incidental de constitucionalidade foi
minuciosamente esclarecida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler (TC
028.683/2017-0, Acórdão 10.518/2017–TCU–1ª Câmara):
5. Em preliminar, acerca da possibilidade de esta Corte proceder ao exame incidental de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, hipótese, aliás, expressamente
prevista no § 2º do art. 17 de seu Regimento Interno, permito-me transcrever excerto do voto por mim
proferido no âmbito do TC-021.009/2017-1, o qual veio a fundamentar o Acórdão 2.000/2017Plenário:
“20. O controle de constitucionalidade, que tem como único objetivo a preservação da
supremacia da Constituição, é o único meio pelo qual os poderes constituídos poderão fazer o exame
da adequação das leis e dos atos normativos à Constituição, do ponto de vista material ou formal, em
estrita observância ao princípio da compatibilidade vertical, segundo o qual a validade e, portanto, a
aplicação da norma inferior depende de sua compatibilidade com a Constituição Federal.
............................................................................................................................................
31. Parece, claro, assim, que, onde há jurisdição, há o poder-dever de se declarar a
inconstitucionalidade das leis e dos atos administrativos incompatíveis com a Constituição. Afinal de
contas, para que o TCU possa cumprir a sua missão de assegurar a efetiva e regular gestão dos
recursos públicos em benefício da sociedade, não há como se admitir que atos contrários aos
princípios constitucionais sejam tolerados, mesmo quando travestidos de lei. Daí a atualidade do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 347, segundo a qual:
‘O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e atos do Poder Público.’
32. Evidentemente que essa competência do TCU refere-se à apreciação da constitucionalidade
das leis e atos do Poder Público em caráter incidental e a cada caso concreto que lhe é submetido,
com efeitos apenas entre as partes, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato,
com efeito erga omnes, somente compete ao STF.
33. Na verdade, parece cristalino que a Súmula 347 nada mais fez do que explicitar as
atribuições outorgadas ao TCU pela Carta Magna, hoje constantes de rol bem mais extenso do que o
da Constituição de 1946. Com efeito, no exercício de suas atribuições constitucionais, o TCU procede
à análise de conformidade dos atos praticados pelos gestores públicos e demais responsáveis por bens
e valores da União com o ordenamento jurídico vigente, em cujo vértice encontra-se a Constituição
Federal. Em muitos casos, portanto, essa análise depende da interpretação de normas que regem tais
atos e de seu confronto com a Constituição Federal. Daí a razão de ser da multicitada Súmula 347 do
STF.
34. Tem-se, assim, que a suposta revogação do enunciado nº 347 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal (...) representaria uma capitis diminutio das competências constitucionais atribuídas
a esta Corte de Contas pelo constituinte originário, uma vez que, para o exercício do poder de
controle inerente às atividades de fiscalização e auditoria, o TCU passaria a se subordinar tão
somente à lei e não à Constituição Federal.
............................................................................................................................................
37. De resto, cumpre dizer que a ampla legitimação para o controle abstrato de
constitucionalidade, conferida pela atual Carta Política, não eliminou o controle difuso de
constitucionalidade, ainda que possa tê-lo reduzido, sendo certo que ainda hoje podem os juízes e
tribunais declarar, em cada caso concreto, a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos do
poder público. Em menor extensão, segundo o STF, pode o TCU deixar de aplicar ao caso concreto
sob sua análise lei que considere inconstitucional. Nesse contexto, pode-se afirmar que permanecem
válidos os pressupostos que ensejaram a edição pelo STF da Súmula de nº 347 em 1963.”
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7.3. Posta assim a questão, entende-se que o argumento apresentado pelos recorrentes não
merece ser acolhido.
8. Da natureza jurídica do instituto “bônus de eficiência e produtividade”.
8.1. Defendem-se no recurso que a natureza jurídica do “bônus de eficiência e produtividade” é
indenizatória, aduzindo os seguintes argumentos:
a) a natureza jurídica do instituto “bônus de eficiência e produtividade”, ainda que seja
contraprestação de um serviço realizado, é eminentemente indenizatória, na medida em que
representa uma compensação em favor do agente público que conseguiu aumentar a arrecadação, ou
seja, é indiscutivelmente em prol do interesse da Administração;
b) com isso, o pagamento é feito sem incidência de contribuição previdenciária, por ser uma
parcela indenizatória, devendo ser paga de forma proporcional e com o critério legal de maior ou
menor atuação na formação do valor que será dividido para o pagamento do bônus. É claro que
novas formas de remuneração de servidores públicos podem gerar debates e formação de
posicionamentos jurídicos e, no caso do bônus, não é diferente.
Análise
8.2. Para o deslinde da presente questão, é de mister transcrever os artigos 49, 51 e 61 da Lei
8.112/1990:
Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e
condições indicados em lei.
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:
I - ajuda de custo;
II - diárias;
III - transporte.
IV - auxílio-moradia.
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores
as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento
II - gratificação natalina;
III - adicional por tempo de serviço; (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de
4.9.2001)
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VI - adicional noturno;
VII - adicional de férias;
VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.
IX - gratificação por encargo de curso ou concurso.
8.3. A leitura atenta das disposições supra revela que, quando o legislador deseja elencar um
rol de vantagens como meramente exemplificativo, utiliza a expressão “outros” (cf, e.g., inciso VIII do
art. 61 supracitado).
8.4. Assim, é de se concluir que compõem o rol das indenizações apenas a ajuda de custo, as
diárias, o transporte e o auxílio-moradia. É dizer: o “bônus de eficiência e produtividade” não pode
ser enquadrado como espécie do gênero indenização, vez que o art. 51 da Lei 8.112/1990 é taxativo e
não admite a inclusão de outras vantagens.
8.5. Posto isso, cumpre perquirir a natureza jurídica do “bônus de eficiência e produtividade”.
Para tanto, transcreve-se o disposto na Lei 13.464/2017:
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Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na
Atividade Tributária e Aduaneira por servidor, na proporção de:
I - 1 (um inteiro), para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil;
II - 0,6 (seis décimos), para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil.
§ 1º Os servidores ativos em efetivo exercício receberão o Bônus proporcionalmente ao período
em atividade, de acordo com os percentuais de bonificação definidos na tabela “a” do Anexo III desta
Lei, aplicáveis sobre a proporção prevista no caput deste artigo.
§ 2º Os aposentados receberão o Bônus correspondente ao período em inatividade, de acordo
com os percentuais de bonificação definidos na tabela “a” do Anexo IV desta Lei, aplicáveis sobre a
proporção prevista no caput deste artigo.
8.6. Acrescente-se a doutrina de Hely Lopes Meirelles:
O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao
tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem
da rotina burocrática, e esta, uma compensação por serviços comuns executados em condições
anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o
orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a gratificação
relaciona-se com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por
isso, tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente.
(...)
As indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão
da função. Seus valores podem ser fixados em lei ou decreto, se aquela permitir. Tendo natureza
jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração, não repercutem no cálculo dos benefícios
previdenciários e não estão sujeitas ao imposto de renda (grifos acrescidos) (in Direito
Administrativo Brasileiro, 33ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores Ltda., p. 491 e 499)
8.7. Em virtude dessas considerações, vale dizer que o “bônus de eficiência e produtividade” é,
tecnicamente, um adicional, vez que se incorpora à remuneração e aos proventos, e não uma
indenização. Daí porque o argumento apresentado pelos recorrentes não merece ser acolhido.
9. Da prejudicialidade para a União.
9.1. Defendem-se no recurso que a incidência da contribuição previdenciária seria prejudicial à
União, visto que a tese da incidência de contribuição previdenciária sobre o bônus de eficiência tem
por consequência direta uma oneração maior dos cofres da União, uma vez que a contribuição
patronal, ou da União, seria o dobro daquela exigida dos servidores beneficiários. Portanto, a
decisão ora combatida acaba por gerar um dano direto para a União.
Análise
9.2. O argumento apresentado não é inédito, tendo o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin
Zymler assim ponderado (TC 028.683/2017-0, Acórdão 10.518/2017–TCU–1ª Câmara):
10. A propósito, não posso deixar de abordar, ainda que de passagem, os principais argumentos
oferecidos pela Advocacia-Geral da União (AGU) ao defender, nos autos do TC-021.009/2017-1, os
pagamentos ora impugnados:
(...)
c) “a tese de incidência de contribuição previdenciária sobre o Bônus de Eficiência tem por
consequência direta uma oneração maior dos cofres da União, uma vez que a contribuição patronal,
ou da União, seria o dobro daquela exigida dos servidores beneficiários”, o que acabaria “por gerar
um dano direto para a União”;
(...)
12. Quanto ao suposto dano que a eventual instituição de contribuição previdenciária sobre o
Bônus causaria, em face da contribuição patronal (alínea “c”, acima), o argumento, com a devida
vênia, é desarrazoado, mormente à luz da realidade das contas públicas nacionais. Fosse como quer a
AGU, diga-se de passagem, melhor seria não cobrar contribuição nenhuma, de nenhum servidor
público.
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13. De fato, consideradas apenas suas fontes próprias de financiamento – a saber, as
contribuições dos servidores e a chamada contribuição patronal –, o RPPS é altamente deficitário. A
situação obriga o direcionamento, para custeio dos benefícios de inativos e pensionistas do setor
público, de expressivo volume de receitas arrecadadas de outras fontes.
14. Ora, nesse cenário, a inclusão do Bônus nos proventos sem a respectiva contribuição
previdenciária obviamente amplia a necessidade de aporte, para o sistema, de recursos adicionais do
Tesouro, que, para além de sua contribuição patronal, vê-se obrigado a cobrir o que seria a parcela
de esforço exigível dos próprios segurados. Aqui, não é demais enfatizar que o custo previdenciário
da vantagem, havido com os seus mais de 32.000 beneficiários atuais (18.668 aposentados e 13.409
pensionistas das carreiras de Auditoria-Fiscal do Trabalho e Auditoria Tributária e Aduaneira), é da
ordem de R$ 477 milhões ao ano, custo esse integralmente assumido pelo erário ante a prescrição
inserta na parte final dos arts. 14 e 24 da Lei 13.464/2017.
9.3. Destarte, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pelos recorrentes.
10. Da Lei Previdenciária.
10.1. Defendem-se no recurso que, pela Lei Previdenciária, não incidiria a contribuição
previdenciária sobre o “bônus de eficiência e produtividade”.
Análise
10.2. Para o deslinde da presente questão, traz-se à colação o § 1º do art. 4º da Lei 10.887, de
18 de junho de 2004:
(...)
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens, excluídas:
(...)
XXIII - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira, recebida pelos servidores da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do
Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.464, de 2017)
(...) (grifos acrescidos).
10.3. É, portanto, de clareza solar que o “bônus de eficiência e produtividade”, por ter natureza
jurídica de adicional, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, ex vi do disposto no §
1º supracitado. Observa-se que o inciso XXIII do § 1º do art. 4º da Lei 10.887/2004 foi acrescentado
pela Lei 13.464/2017, como consequência da elaboração do art. 14 dessa última lei. Ora, se o aludido
art. 14 é inconstitucional, também o é o referido inciso XXIII.
10.4. Em virtude dessas considerações, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados.
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
11. Não se pode relegar ao oblívio que, nos autos do TC 021.009/2017-1, foi prolatado o
Acórdão 2000/2017–TCU–Plenário, nos seguintes termos:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que tratam de recurso de agravo interposto
pela União contra decisão que deferiu pedido de medida cautelar determinando aos Ministérios da
Fazenda e do Trabalho que se abstenham de pagar a inativos e pensionistas o Bônus de Eficiência e
Produtividade de que trata a Lei 13.464/2017, até a apreciação final desta representação,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em:
9.1. conhecer do agravo interposto pela União, para, no mérito, dar-lhe provimento, para se
negar conhecimento à presente representação e determinar o seu arquivamento, com a consequente
revogação da medida cautelar anteriormente deferida, sem prejuízo de autorizar a Sefip a realizar a
fiscalização do pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira e na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho instituída pela Lei nº 13.464/2017 nos
casos concretos que lhe forem submetidos ou de que tenham conhecimento, observando-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa, quando for o caso;
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9.2. alertar a Sefip de que os §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016,
convertida na Lei 13.464/2017 somente poderão ter a sua incidência afastada nos casos concretos
submetidos à apreciação deste Tribunal, consoante autorizado no enunciado nº 347 da Súmula do
STF;
9.3. encaminhar cópia do inteiro teor do presente processo, assim como desta deliberação, ao
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Procurador-Geral da República, ambos
legitimados universais para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art.
103 da Constituição Federal, para que tenham ciência do entendimento deste Tribunal e possam
adotar as providências que entenderem cabíveis;
9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República a revisão dos artigos 14 e 24 da Lei
nº 13.464/2017, que instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira e na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho, no sentido de se autorizar a sua inclusão
na base de cálculo da contribuição previdenciária, tornando-a compatível com o regime
previdenciário estabelecido na Constituição Federal;
9.5. dar ciência desta deliberação à agravante e aos órgãos jurisdicionados.
11.1. Foram opostos embargos de declaração contra a deliberação supracitada, os quais foram
apreciados por meio do Acórdão 2.721/2017–TCU–Plenário, nos seguintes termos:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, embargos
de declaração opostos pelo Ministério Público junto a esta Corte de Contas ao Acórdão nº
2.000/2017-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no art. 34 da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo Ministério Público junto a esta Corte de Contas, para, no
mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos interessados e ao órgão jurisdicionado;
9.3. determinar à Segecex que formalize processo apartado com vistas ao planejamento e à
execução de fiscalização destinada a examinar a natureza jurídica do Bônus de Eficiência e
Produtividade na Atividade Aduaneira e na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho instituído pela
Lei 13.464/2017, bem como a verificar a correspondente repercussão nos pagamentos a servidores
ativos e a inclusão dessa parcela em aposentadorias e pensões, ficando a critério da unidade formular
o modelo adequado de fiscalização a ser executado, diante do expressivo volume de beneficiários do
referido bônus.
11.2. Ocorre que o Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, do Pretório Excelso,
nos autos dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490 e 35.500, impetrados,
respectivamente, pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, pelo
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, pelo Sindicato Nacional dos Auditores
do Trabalho, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco)
e Associação Nacional dos Auditores fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) –, deferiu os pedidos
liminares “para suspender os efeitos do ato impugnado no TC 021.009/2017-1, unicamente em
relação aos substituídos pelo impetrante e, consequentemente, determinar que o Tribunal de Contas
da União, nos casos concretos submetidos a sua apreciação, se abstenha afastar a incidência dos os
§§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017”.
11.3. Observa-se que, ainda que dois dos citados Mandados de Segurança tenham sido
impetrados por associações dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o que em tese
limitaria o alcance subjetivo das decisões aos seus filiados, o sindicato respectivo também obteve
decisão liminar favorável, de modo que os comandos judiciais em questão alcançam todos os
integrantes das três carreiras citadas.
11.4. Dessa forma, fica obstado que esta Corte de Contas, nos casos a serem apreciados, venha
a afastar a incidência dos dispositivos da Lei 13.464/2017 que tratam do bônus por eficiência e
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produtividade para as carreiras dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, dos Analistas
Tributários da Receita Federal do Brasil e dos Auditores Fiscais do Trabalho, enquanto estiver
vigente a liminar deferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes do STF. Nesse
sentido, merece destaque o Acórdão 631/2018–TCU–Plenário, Sessão de 21/3/2018, Ata 9/2018, TC
028.586/2017-4.
11.5. Destarte, cabe determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda
no Estado de Santa Catarina que acompanhe o deslinde do MS 35.494/DF na Corte Suprema e, caso
ocorra desfecho desfavorável aos ora recorrentes, faça cumprir, na íntegra, o Acórdão 113/2018TCU-Plenário.
11.6. Demais disso, cabe determinar o encaminhamento ao Departamento de Assuntos
Extrajudiciais da AGU, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em
8/6/2011, as informações necessárias ao acompanhamento do MS 35.494 no STF, para que aquele
órgão adote as providências cabíveis, dando ciência à Consultoria Jurídica desta Corte.
CONCLUSÃO
12. Da análise anterior, conclui-se que:
a) este Tribunal não deveria ter realizado a oitiva prévia dos recorrentes antes da prolação do
acórdão ora recorrido, que apreciou seus atos de aposentadoria;
b) a deliberação ora recorrida não violou o princípio da legalidade;
c) este Tribunal tem competência para realizar o controle incidental de constitucionalidade;
d) a natureza jurídica do instituto “bônus de eficiência e produtividade” é de adicional;
e) a decisão ora combatida está de acordo com a ordem constitucional;
f) pela Lei Previdenciária, incide a contribuição previdenciária sobre o “bônus de eficiência e
produtividade”;
g) fica suspenso o cumprimento do subitem 9.2.2 do Acórdão 113/2018-TCU-Plenário, enquanto
estiver vigente a liminar deferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes do STF,
nos autos do MS 35.494/DF.
12.1. Com base nessas conclusões, propõe-se o não provimento dos recursos.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
13. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer dos recursos interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento;
b) suspenda o cumprimento do subitem 9.2.2 do Acórdão 113/2018-TCU-Plenário, enquanto
estiver vigente a liminar deferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes do STF,
nos autos do MS 35.494 (cf., e.g., Acórdão 631/2018–TCU–Plenário, Sessão de 21/3/2018, Ata
9/2018, TC 028.586/2017-4);
c) determine à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Santa
Catarina que acompanhe o deslinde do MS 35.494 na Corte Suprema e, caso ocorra desfecho
desfavorável às ora recorrentes, faça cumprir, na íntegra, o Acórdão 113/2018-TCU-Plenário, sob
pena de responsabilidade solidária do gestor;
d) determine o encaminhamento ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, nos
termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, as informações
necessárias ao acompanhamento do MS 35.494 no STF, para que aquele órgão adote as providências
cabíveis, dando ciência à Consultoria Jurídica desta Corte; e
e) dar ciência do acórdão que for prolatado aos recorrentes e aos demais interessados,
ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.
É o relatório.
VOTO
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Atuo no presente processo por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019, em virtude do
afastamento do Ministro Walton Alencar Rodrigues, motivo de viagem em missão oficial.
Trata-se de pedido de reexame interposto por Gunter Stroisch Junior, Ivete Jaszewski da Silva e
Eva Jossara Klein contra o Acórdão 113/2018-TCU-Plenário.
O acórdão recorrido considerou legais os atos de aposentadoria dos recorrentes, mas determinou
a exclusão do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, dos proventos de
aposentadoria pagos.
Ao tempo em que ratifico o exame de admissibilidade proferido à peça 27, por preenchidos os
requisitos do art. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, e adoto como razões de decidir, no que não contraria as
considerações que passo a fazer, o parecer emitido pela Secretaria de Recursos, transcrito no relatório,
que contou com a anuência do Parquet.
Está devidamente demonstrada a observância à Súmula Vinculante 3 do STF, mormente em vista
do procedimento definido no Acórdão 587/2011-Plenário, que requer a oitiva dos interessados quando
o ato de aposentadoria considerado ilegal tiver ingressado no TCU há mais de cinco anos.
De igual modo, não resta dúvida acerca da possibilidade de este Tribunal, no exercício de suas
atribuições, observados os casos concretos que lhe são submetidos por mandamento constitucional,
apreciar, em caráter incidental e com efeitos inter partes, a adequação dos atos do Poder Público e das
leis à Constituição Federal.
Tendo em vista que a matéria em análise foi apreciada pelo Plenário do TCU, consoante disposto
no art. 949, parágrafo único, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), aplicável
subsidiariamente aos processos de controle externo, também não merece prosperar a alegação de
desrespeito à cláusula de reserva de plenário.
Afasto, portanto, as preliminares de cerceamento de defesa, de incompetência deste Tribunal
para o controle incidental de constitucionalidade e de suposta violação da cláusula de reserva de
plenário.
II
No mérito, os recorrentes não lograram afastar o entendimento firmado no Acórdão 113/2018Plenário, de que o Bônus de Eficiência e Produtividade não deve ser pago aos inativos e pensionistas,
haja vista que o art. 24 da Lei 13.464/2017 exclui tal vantagem da base de cálculo da contribuição
previdenciária dos segurados.
A jurisprudência do TCU, consubstanciada no Acórdão 1.286/2008-Plenário, assevera que “no
regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os
proventos da aposentadoria ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a qual
não incidiu desconto previdenciário” (grifei).
Tal entendimento deve-se, sobretudo à imperiosa necessidade de o legislador e os demais
agentes públicos observarem o princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial, cujo
objetivo é conferir sustentabilidade ao sistema previdenciário.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Segurança 35.410,
35.490, 35.494, 35.498 e 35.500, relatados pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou ao
TCU, em sede de liminar, que “nos casos concretos submetidos a sua apreciação, se abstenha afastar a
incidência dos os §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei
13.464/2017, unicamente em relação aos substituídos pelo impetrante”.
No caso dos Mandados de Segurança 35.812, 35.836, o relator determinou, ainda, que o TCU
procedesse “aos respectivos registros, desde que o único óbice aos registros das aposentadorias ou
pensões seja a legitimidade do pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei
Federal 13.464/2017”, deixando assente “condição resolutiva, quanto ao pagamento da parcela
referente ao Bônus de Eficiência e Produtividade, a depender da conclusão desta ação”.
Essas ações ainda não foram apreciadas no mérito, estando pendentes de julgamento agravos
regimentais interpostos pela União.
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No caso específico, os atos avaliados neste processo não apresentavam inconsistências ou
irregularidade, mas estavam dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos
irregulares. Por essa razão, foram considerados legais, para fins de registro, com determinação ao
órgão competente para a adoção das medidas cabíveis para regularizar os pagamentos indevidos
verificados na ficha financeira dos interessados, como previsto no art. 6º, § 2º, da Resolução TCU
206/2007, com a redação dada pela Resolução TCU 237/2010.
Por força das decisões liminares mencionadas, o TCU tem revisto as determinações feitas para
suspensão do pagamento da gratificação em pauta.
Dessa forma, além de manter o exercício de sua competência constitucional, ditada pelo art. 71,
inciso III, da Constituição Federal, o TCU dá pleno cumprimento às decisões liminares proferidas pelo
E. Ministro Alexandre de Moraes.
Feitas tais considerações, dou provimento parcial aos recursos que ora analiso para tornar
insubsistente o subitem 9.2.2 do Acórdão 113/2018-TCU-Plenário, enquanto vigentes as liminares
deferidas pelo STF sobre a matéria.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 2300/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 028.668/2017-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Pedido de reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Eunice Maria Scheffer (393.173.820-53); Eva Jossara Klein (230.450.510-49);
Gunter Stroisch Junior (200.288.499-49); Heloisa Beer Goldgaber (399.628.817-49); Ivete Jaszewski
da Silva (253.122.279-00)
3.2. Recorrentes: Gunter Stroisch Junior (200.288.499-49); Ivete Jaszewski da Silva
(253.122.279-00); Eva Jossara Klein (230.450.510-49).
4. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Santa
Catarina.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton
Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.º 280, de 13/9/2019.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP).
8. Representação legal:
8.1. Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando Eva Jossara
Klein, Ivete Jaszewski da Silva e Gunter Stroisch Junior.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Gunter Stroisch
Junior, Ivete Jaszewski da Silva e Eva Jossara Klein contra o Acórdão 113/2018-TCU-Plenário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer os pedidos de reexame interpostos por Gunter Stroisch Junior, Ivete Jaszewski da
Silva e Eva Jossara Klein, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e tornar insubsistente o subitem
9.2.2 do Acórdão 113/2018-TCU-Plenário;

618
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9.2. determinar à Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado
de Santa Catarina que acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498,
35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão
desfavorável ao impetrante, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto
na Lei 13.464/2017, aos inativos Eunice Maria Scheffer, Eva Jossara Klein, Gunter Stroisch Junior,
Heloisa Beer Goldgaber e Ivete Jaszewski da Silva, sob pena de responsabilização solidária da
autoridade administrativa omissa;
9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe os Mandados de
Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no
Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável ao impetrante, monitore o cumprimento
da determinação contida no item 9.2 desta deliberação.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2300-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.

GRUPO II – CLASSE II – Plenário
TC 016.174/2016-0
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
Interessado: Senado Federal
Representação legal: Cíntia Maria Frutuoso Rafael Figueiredo (123.805/OAB-RJ) e outros
SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL.
PROGRAMA DE
DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS (PRODESIN). FISCALIZAÇÃO NO CONTRATO DE
VENDA DA PARTICIPAÇÃO DE 67,1933% NA PETROBRAS ARGENTINA (PESA), DETIDA
PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) ATRAVÉS DA PETROBRAS
PARTICIPAÇÕES S.L. (PPSL), PARA A PAMPA ENERGÍA (PROJETO MOMA).
COMUNICAÇÃO AO SOLICITANTE DOS ACHADOS DE AUDITORIA. DETERMINAÇÃO.
SOLICITAÇÃO INTEGRALMENTE ATENDIDA. MANUTENÇÃO DO SIGILO DO RELATÓRIO
E VOTO. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Transcrevo a seguir o corpo do relatório de fiscalização produzido pela equipe da Secretaria de
Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural – SeinfraPetróleo (peça 181), cujas conclusões
e proposta de encaminhamento mereceram a anuência expressa do Supervisor (Secretário do TCU no
Estado do Paraná), bem como do titular da SeinfraPetróleo (peças 182 e 183):
“(...)
1. INTRODUÇÃO
1.1 Deliberação que originou o trabalho
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1. Em cumprimento ao Despacho de 19/10/2016 do Min. José Múcio Monteiro
(TC 016.174/2016-0), realizou-se a fiscalização na Estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para
aferir em que condições foi celebrado o contrato de venda da participação de 67,2% na Petrobras
Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. por meio da Petrobras Participações S.L.
(PPSL), para a empresa argentina Pampa Energía, consoante divulgação de fato relevante ao mercado
pela Petrobras em 12 de maio de 2016.
2. A razão que motivou esta auditoria foi a Solicitação do Congresso Nacional, protocolada nesta
Corte de Contas em 2/6/2016, por intermédio do Ofício 710 SF (peça 1), de 1/6/2016, por meio do
qual o Presidente do Senado Federal encaminhou o Requerimento 374/2016, de autoria do Senador
Ricardo Ferraço e aprovado pelo Plenário do Senado Federal em 31/5/2016, o qual pede que o
Tribunal de Contas da União realize a fiscalização supra descrita.
1.2 Visão geral do objeto
1.2.1 Contexto dos desinvestimentos da Petrobras
3. A venda da Pesa ocorreu dentro do Programa de Desinvestimentos (Prodesin) da Petrobras. A
partir de 2012, a companhia iniciou um processo mais forte de alienações de ativos, em função da
dificuldade de caixa que a empresa começava a enfrentar.
4. Do Plano de Negócios e Gestão (PNG) da Petrobras, para o período de 2017 a 2021, cuja
apresentação encontra-se disponível em http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/planode-negocios-e-gestao/ (acesso em 27/6/2017), extrai-se a visão da elevação do endividamento
comparativamente com capacidade de geração operacional da companhia. Veja-se a Figura 3 abaixo:
Figura 3- Demonstração da elevação do endividamento da Petrobras

Fonte: Plano de Negócios e Gestão Petrobras 2017-2021.

5. Tal endividamento decorreu de aportes em investimentos de elevada materialidade sem a
necessária contrapartida de geração de receitas e de resultados operacionais, por conta de atrasos
importantes na implantação dos projetos oriundos de planos de negócios aprovados anteriormente, que
incluíram investimentos de viabilidade econômica questionável e que provocaram sucessivos
aumentos nos valores a serem aportados.
6. Com isso, a Petrobras, entre outras medidas, recorreu a captações de recursos no mercado
financeiro para fazer face às necessidades de caixa, onerando, consequentemente, os dispêndios com
pagamentos de juros para remuneração dessas captações, como se depreende da Figura 4, que tem
como fonte a mesma apresentação do PNG 2017-2021:
Figura 4 - Demonstração da elevação das despesas com juros da Petrobras (2003 a 2016)
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Fonte: Plano de Negócios e Gestão Petrobras 2017-2021

7. No âmbito do TC 014.720/2014-0, peça 100, p. 13, registrou-se que a Petrobras realizou 16
alienações de ativos entre 2009 e 2011. Foi com o Prodesin, a partir de 2012, na gestão da Presidente
Graça Foster (gestão de 13/2/2012 a 4/2/2015), que houve intensificação das vendas de ativos pela
Petrobras visando reduzir a pressão da dívida sobre a companhia.
8. Com isso, entre 2012 e final de 2013, a Petrobras realizou 21 alienações de ativos ou
participações societárias num total aproximado de US$ 10,7 bilhões, dos quais 46% são procedentes de
ativos no exterior, 31% de ativos financeiros e 23% de ativos no Brasil.
9. Posteriormente, de acordo com o Plano de Negócios e Gestão do Sistema Petrobras –
PNG/2015-2019, estavam previstos desinvestimentos da ordem de US$ 15,1 bilhões para o biênio
2015-2016. No entanto, o valor anunciado no fechamento desse biênio foi de US$ 13,6 bilhões, nos
termos do fato relevante divulgado pela Petrobras em 4/1/2017. Nesse biênio, o presidente Ademir
Bendine esteve à frente da Petrobras na maior parte do tempo, desde a sua posse na presidência, em
6/2/2015, até 30/5/2016, quando se desligou da companhia.
10. Cabe observar que em 2016 a Petrobras executou uma reforma na sua estrutura
organizacional e da sua gestão para adequá-las à visão estabelecida pelo Plano de Negócios 20152019, que tinha como metas fundamentais a geração de valor e a desalavancagem.
11. Nesse processo, a antiga Gerência Executiva de Novos Negócios foi extinta e foi criada a
Gerência Executiva de Aquisições e Desinvestimentos, para tocar o processo de compra e venda de
ativos, considerado fundamental pela direção da empresa em sua estratégia para reduzir o elevado
endividamento. A gerência executiva é o terceiro cargo na hierarquia da estatal, abaixo apenas do
presidente e dos diretores. A de Aquisições e Desinvestimentos é subordinada à diretoria Financeira,
que coordena o esforço para encontrar compradores para os ativos.
12. Já no âmbito do PNG 2017-2021 da Petrobras, sob gestão de Pedro Pullen Parente (a partir
de 1/6/2016), da mesma apresentação disponibilizada no link supratranscrito, extrai-se que a
companhia teria como meta estratégica arrecadar outros US$ 19,5 bilhões com alienações de ativos no
biênio 2017-2018, para reduzir a sua alavancagem. Todavia, o valor da meta não atingido no biênio
anterior (US$ 1,5 bilhão) foi adicionado à previsão inicial para o biênio seguinte, provocando a revisão
da meta para US$ 21 bilhões de desinvestimentos para os anos de 2017 e 2018, conforme fato
relevante divulgado pela Petrobras em 10/5/2017.
1.2.2 Estrutura Societária, Atuação e Portfólio da Pesa
13. A Petrobras controlava a Pesa por meio de sua subsidiária espanhola PPSL, subsidiária
integral da Petrobras International Braspetro BV (PIB-BV) constituída em 2002, sob o conceito de
investidora em capitais estrangeiros (ETVE - Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros) o que
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garantia a ela isenção na tributação sobre dividendos recebidos do exterior.
14. A PPSL detinha 67,2% das ações da Pesa e os demais 32,81% eram negociados nas bolsas de
valores de Buenos Aires, na Argentina, e Nova Iorque, nos Estados Unidos.
15. Do Documento Interno da Petrobras (DIP) A&D 32/2016 (Evidência 2) extrai-se a Figura 5
abaixo, que ilustra a estrutura societária da Pesa, apresentando, de forma simplificada, algumas de suas
principais subsidiárias ou coligadas:
Figura 5 - Demonstração da estrutura societária simplificada da Pesa

Fonte: Petrobras – DIP A&D 32/2016
16. A Pesa, enquanto integrante do Sistema Petrobras, era uma empresa integrada de energia,
cujas atividades englobavam a produção, transporte e refino de petróleo e gás natural, petroquímica,
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
17. As operações da Pesa eram concentradas na Argentina, mas a empresa também atuava na
Bolívia, Equador e Venezuela, por meio de subsidiárias e sucursais. A Figura 6 a seguir, extraída da
apresentação do Projeto Moma pela Petrobras à equipe de fiscalização do TCU, traz uma visão
sistêmica das atuações da Pesa.
Figura 6 - Demonstração esquemática das operações da Pesa
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Fonte: Petrobras – Apresentação do Projeto Moma ao TCU
18. Extrai-se, da apresentação a que se refere a figura acima, que aproximadamente 70% do
valor da Pesa era composto por ativos de exploração e produção de petróleo e gás natural, que
produziram 75,3 mil barris de petróleo e equivalentes por dia (Boe) em 2015, e detinha reservas
provadas até o final daquele ano de 183 milhões de Boe.
19. Possuía uma refinaria (Bahia Blanca) com capacidade de refino de 30,2 mil barris por dia,
263 estações de serviço (24 próprias), além de 28,5% da Refinor (empresa atuante em refino e postos
de combustíveis).
20. Na área de gás e eletricidade, possuía quatro centrais elétricas, que operavam com
capacidade instalada de 1.140 megawatts (MW) e 25,5% da TGS, maior transportadora de gás da
Argentina.
21. Em petroquímica, possuía três plantas que produziam octânicas, estireno, poliestireno e
borracha.
22. Por fim, fora da Argentina, possuía uma área de exploração de gás natural na Bolívia (Colpa
Caranda), detinha participações em quatro empresas mistas na Venezuela e 11,4% na OCP Ecuador
S.A., oleoduto no Equador.
1.3 Objetivo e questões de auditoria
23. A presente auditoria teve por objetivo suprir lacunas de informações, esclarecer dúvidas e
apurar fatos quanto à regularidade do desinvestimento realizado pela Petrobras.
24. A partir do objetivo do trabalho, formularam-se as questões adiante indicadas:
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a) A venda da Pesa observou os procedimentos disciplinados na Sistemática de
Desinvestimentos da Petrobras?
b) Os procedimentos contratados no desinvestimento da Pesa foram executados regularmente?
(serviços contratados?)
c) A análise do processo decisório do desinvestimento está fundamentada em relatórios e
pareceres detalhados e consistentes?
d) O processo de oferta para o ativo e disputa pelos interessados foi executado de forma
isonômica?
1.4 Metodologia utilizada
25. A auditoria foi desenvolvida utilizando metodologias de análise documental, entrevistas,
reuniões técnicas, conferência de cálculos, pesquisa em sistemas informatizados, confronto de
informações e documentos, comparação com a legislação e normativos, jurisprudência do TCU e
doutrina.
26. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de
Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU 168, de 30
de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo
TCU (Portaria-Segecex 26, de19 de outubro de 2009).
27. Verificaram-se, então, os procedimentos implementados e a documentação produzida na
negociação e aprovação da venda da Pesa, comparando-os com a previsão do normativo interno da
Petrobras “Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras”, nas
versões de abril de 2014 e de março de 2016, ressaltando-se que versão da Sistemática de
Desinvestimentos de 2014 foi a que esteve vigente por maior período durante a venda da Pesa.
1.5 Limitações inerentes à auditoria
28. Entre as limitações ao desenvolvimento do trabalho, é importante destacar a complexidade
operacional e legal da transação analisada, que requer conhecimentos em finanças, administração,
contabilidade, direito financeiro, tributário, societário e internacional.
29. Outro ponto refere-se às avaliações econômicas-financeiras, as quais não foram analisadas
em profundidade, não sendo reconstruído os modelos preditivos, os fluxos de caixa e tampouco
analisadas as suas premissas.
30. Ademais, o grande volume de informações acerca do processo impossibilitou uma análise
detalhada em todos os papéis de trabalho, de forma que os documentos listados como peça deste
relatório são os que receberam uma análise mais criteriosa por parte da equipe.
31. Cabe ainda destacar que como todo trabalho de auditoria, existem limitações que se
relacionam às informações obtidas pelos documentos aos quais a equipe de auditoria teve acesso.
Instrumentos sigilosos e típicos de investigação policial/judicial – a exemplo de informações advindas
de quebra de sigilo, bancário, fiscal e telefônico – não fazem parte das informações disponíveis para os
auditores.
32. Salienta-se que especificamente na área de desinvestimentos de estatais não foram detectados
processos nesta Corte de Contas que servissem de paradigma jurisprudencial para o caso concreto da
venda da Pesa pela Petrobras.
1.6 Volume de recursos fiscalizados
33. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 3.104.160.000,00,
correspondente ao preço base da transação divulgado em fato relevante no dia 12 de maio de 2016, o
que equivale a R$ 4.617.960.000,00 para 100% da Pesa, tendo, ainda, como referência, a cotação do
dólar comercial em 12/5/2016 a R$ 3,48 (fonte: http://www.bcb.gov.br).
1.7 Benefícios estimados da fiscalização
34. Entre os benefícios estimados desta fiscalização, de acordo com a Portaria TCU 82/2012,
pode-se mencionar o incremento na eficiência dos controles da Petrobras, especialmente no
gerenciamento de riscos em projetos de desinvestimento, caso se implementem melhorias nos
processos com vistas à prevenção às falhas observadas. Cite-se, ainda, no regular avanço processual, as
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possíveis responsabilizações de gestores e recuperação do numerário relacionado aos prejuízos
contabilizados pela Companhia, caso provenientes de atos culposos de agentes da estatal.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
35. No intento de subsidiar as análises que serão feitas no presente trabalho, este tópico abordará
conceitos encontrados em normativos, legislação e doutrina aplicáveis ao objeto desta fiscalização, os
quais serão utilizados como referência para as análises dos achados de auditoria.
36. Especificamente serão tratados: i) os ditames da Lei 6.404/1976, a Lei das Sociedades
Anônimas, com foco nos deveres e responsabilidades incumbidos aos administradores dessas
companhias; e ii) Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras.
2.1 Responsabilidade dos Administradores
2.1.1 Lei 6.404/1976 - Lei das Sociedades Anônimas (S/A)
37. Sobre os deveres e responsabilidades dos membros dos órgãos de administração da
Petrobras, a Lei 6.404/1976 dedica a Seção IV do Capítulo XII, em que especifica o padrão de conduta
a ser seguido pelos administradores de uma Sociedade Anônima. De forma resumida, são esses os
deveres impostos pela lei ao administrador:
a) dever de diligência;
b) exercer as atribuições que a Lei e o Estatuto lhe conferem, sem desvio de poder, para lograr os
fins e no interesse da companhia;
c) dever de lealdade;
d) abster-se de intervir em operações nas quais exista conflito entre interesses do administrador e
os interesses da companhia, registrando na ata do conselho ou da diretoria a natureza e a extensão do
seu interesse;
e) dever de informar.
38. No caso da Petrobras, conforme art. 17 de seu atual Estatuto Social, a administração da
companhia é de competência da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração:
Art. 17- A Petrobras será dirigida por um Conselho de Administração, com funções
deliberativas, e uma Diretoria Executiva.
39. Faz-se referência aqui ao relatório que embasou o Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário
[relator Ministro José Múcio Monteiro], presente na peça 194 do processo TC-004.920/2015-5, que
tratou de auditoria realizada na Petrobras, cujo objeto foram atos de gestão relativos ao projeto das
Refinarias Premium I e II, e que o encerramento antecipado levou a companhia a lançar, em seu
Balanço Patrimonial do terceiro trimestre de 2014, prejuízo contábil da ordem de R$ 2,8 bilhões.
40. Este relatório apresenta um extenso panorama teórico em que elucida com detalhes cada um
dos deveres impostos pela lei ao administrador, conforme citado no início deste tópico.
2.1.2 Responsabilidade dos Administradores e Ação de Responsabilidade
41. O voto do Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário sintetiza a discussão realizada no respectivo
relatório a respeito da responsabilidade dos administradores, texto que será utilizado como referência
para o desenvolvimento elaborado nos parágrafos a seguir.
42. Quanto à apuração das responsabilidades dos dirigentes, deve-se analisar em que medida os
atos de gestão podem ser considerados regulares, examinando se foram efetivados com o zelo e a
diligência exigidos em lei para o resguardo do patrimônio da companhia. Em suma, busca-se apurar se
uma possível conduta irresponsável e negligente dos dirigentes contribuiu para a ocorrência de dano.
43. Nesse sentido, a Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas (S.A.) – à qual se submetem
as sociedades de economia mista, por força de disposição expressa de seu art. 235 –, é utilizada como
o principal parâmetro legal para avaliar o desempenho dos executivos da Petrobras além do próprio
estatuto social da entidade. Essa lei define as competências do Conselho de Administração e da
Diretoria, e estabelece os deveres e responsabilidades dos administradores de uma S.A. (também
aplicáveis a órgãos técnicos e consultivos), que são, em síntese: deveres de diligência, de lealdade e de
informar; atuação em busca dos interesses da companhia, sem desvio de poder; e não intervenção em
operações quando houver interesse conflitante com o da companhia.
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44. O aludido diploma legal apresenta ainda as hipóteses em que os dirigentes estão isentos de
responsabilização pelas perdas que causarem. O art. 158 define que o administrador não responde
pessoalmente por atos regulares de gestão, exceto se proceder: “I - dentro de suas atribuições ou
poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto”. O § 6º do art. 159 estabelece que
“o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este
agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia”. Esses dispositivos originaram-se do business
judgement rule (expressão usualmente traduzida como “regra de decisão empresarial”), preceito do
direito societário norte-americano, que prevê, em casos de prejuízo da companhia, a possibilidade de
afastar a responsabilização do agente quando este atua nos limites de suas competências, com lisura e
boa-fé, sendo o dano, nessas situações, considerado como inerente à atividade econômica.
45. Para a análise da conduta dos dirigentes, também é importante destacar as regras
estabelecidas pela companhia quanto ao processo decisório em projetos de desinvestimentos. Na
Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, são estabelecidas
diretrizes que tendem a mitigar os riscos envolvidos no negócio.
46. Tendo como base essas referências, sobretudo a Lei das S.A., pode-se estabelecer um padrão
de conduta esperado dos gestores, sendo os desvios em relação a esse parâmetro sujeitos à intervenção
deste Tribunal, com a possível adoção de medidas tendentes a punir os responsáveis e a promover o
ressarcimento de eventual débito apurado.
47. É oportuna referência aqui a trecho do relatório que embasou o Acórdão
2.824/2015-TCU-Plenário, presente na peça 194 do processo TC-004.920/2015-5, em que estabelece a
conexão entre o padrão de conduta estabelecido na Lei 6.404/1976 e a responsabilização com base na
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União:
99. Trazendo a questão para o campo de atuação deste Tribunal, em se tratando de sociedades de
economia mista controladas pela União, como a Petrobras, um ato de gestão passível de
responsabilização com base no supracitado art. 158 da Lei 6.404/1976 é também plenamente passível
de enquadramento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992. Trata-se, outrossim, de irregularidade
quanto à legitimidade ou economicidade de ato administrativo, sobre o qual não existe excludente de
culpabilidade, que, no caso, seria a business judgement rule.
100. A depender da situação e das circunstâncias do prejuízo, há a possibilidade até de
enquadramento do caso no art. 47 da Lei Orgânica do TCU, o qual determina conversão dos autos em
Tomada de Contas Especial, caso se configure ocorrência de desfalque, desvio ou outra irregularidade
que resulte dano ao Erário.
48. Destarte, com base no exposto, uma vez que o escopo do presente trabalho inclui a apuração
da regularidade de processo de alienação de ativos, ocorrido em sociedade de economia mista
controlada pela União, o padrão de conduta que servirá de base de comparação para efeitos de análise
de responsabilidades será aquele imposto pelos deveres dos administradores fixados pela Lei das S/A,
sendo a responsabilização passível de enquadramento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, que
dispõe que ao proceder à fiscalização, se for verificada a ocorrência de irregularidade quanto à
legitimidade ou economicidade, o Relator ou o Tribunal, determinará a audiência do responsável; ou
de enquadramento no art. 47 do mesmo diploma legal. Para tanto, a premissa básica é que a simples
constatação de prejuízo não significa, de imediato, a responsabilidades dos gestores, pois é necessário
aferir se foi resultante de ato regular de gestão, protegido, nesse caso, pela business judgement rule; e
considerando, ainda, que os deveres impostos pela Lei tratam de obrigação de meio (como se decidiu)
e não de fim (qual foi o resultado econômico-financeiro da decisão).
2.2 Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras
49. Diante da necessidade de concretizar seus desinvestimentos, a Petrobras desenvolveu uma
metodologia para alienação de empresas e ativos, a qual foi consolidada em um normativo interno
intitulado “Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras”.
50. A Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras se insere dentro do contexto do Programa de
Desinvestimento Petrobras – Prodesin, criado e aprovado pela Diretoria Executiva da Petrobras em
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3/10/2012. O normativo foi elaborado por Novos Negócios em estreita articulação com a Estratégia
Corporativa e com o apoio de representantes do Jurídico, Finanças Corporativas (Fincorp),
Planejamento Financeiro (Plafin), Tributário e Contabilidade, e foi aprovada em abril de 2014, com o
intuito de apresentar as práticas utilizadas desde a criação do Prodesin.
51. Após esse marco temporal, foram elaboradas três revisões da Sistemática, a primeira
realizada em 8/3/2016, a segunda em 17/5/2016 e a terceira foi aprovada em 23/1/2017.
52. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras consiste em
um documento onde estão consolidadas sugestões e recomendações que guiam os processos de
desinvestimentos realizados pela Petrobras. Ela deve ser aplicada pelo Sistema Petrobras para qualquer
desinvestimento, total ou parcial, de empresas ou de seus ativos que possam ser considerados negócios
ou unidades de negócio. Considera-se unidade de negócio o complexo de bens organizados para o
exercício de uma atividade econômica, que figure como objeto de direitos e negócios jurídicos.
53. Vale ressaltar que a Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras vigente durante a maior
parte do processo de venda da participação acionária da Petrobras na Pesa foi a primeira versão do
normativo e que o final do processo esteve amparado nas duas revisões posteriores, que não
apresentaram diferenças significativas entre elas.
54. A terceira revisão do normativo, que foi produto da representação do TCU no âmbito do
processo TC 013.056/2016-6 e que trouxe alterações substanciais ao processo de desinvestimentos,
teve início da vigência posteriormente ao projeto Moma. O tópico 0 detalha os pontos principais do
TC 013.056/2016-6 e as contribuições materializadas na última versão da Sistemática de
Desinvestimentos da Petrobras.
55. Com base no fluxograma de processos definido na Sistemática de Desinvestimentos da
Petrobras de Abril de 2014, o projeto de desinvestimento constitui-se de três fases, a saber:
Estruturação, Desenvolvimento do Projeto e Fechamento, conforme ilustrado na Figura 7. A fase de
desenvolvimento do projeto era a única subdividida em etapas, da seguinte forma: i) contratação de
assessores externos, ii) divulgação de oportunidade (teaser) e assinatura de acordo de
confidencialidade, iii) envio de memorando descritivo (infomemo) e recebimento de ofertas não
vinculantes, iv) envio de carta convite (process letter), due dilligence e recebimento de ofertas
vinculantes e v) negociação de contratos, aprovação da transação pelos órgãos diretivos da Petrobras e
assinatura dos contratos. Essas fases devem ser observadas nos projetos, em geral, sendo possível a
não realização de alguma (s) dela (s), quando o projeto assim o requerer (tais como: a contratação de
assessores externos e a etapa de oferta não vinculante).
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Figura 7 - Fluxograma de fases do projeto de desinvestimento

Fonte: Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, Abril de 2014.

56. Destacam-se, na Figura 7, os portões identificados como instância de aprovação, quais sejam:
a contratação de assessores externos e a negociação dos contratos; além dos portões com
recomendação para apresentação para atualização.
57. Em suma, a sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras
estabelece a padronização de procedimentos, requisitos e fluxo de informações. Apesar das
fragilidades do normativo apontadas na representação constante do processo TC 013.056/2016-6, esse
se encontrava vigente à época, e, portanto, em termos de conduta esperada dos administradores, é
razoável exigir-lhes a obediência ao regramento interno então em vigor.
58. Em face desse paralelo, a adoção da Sistemática de Desinvestimentos do Sistema Petrobras
será um dos critérios para avaliar a diligência dos administradores no processo decisório relativo à
alienação da totalidade da participação da Petrobras International Braspetro B.V. na sua subsidiária
integral Petrobras Participações S.L. (PPSL), detentora de 67,1933% das ações da Petrobras Argentina
S.A., para a Pampa Energía (Projeto Moma).
2.2.1 Descrição da avaliação da Sistemática de Desinvestimentos realizada pelo TCU no
âmbito do processo TC 013.056/2016-6
59. A análise da Sistemática de Desinvestimentos foi objeto desta Corte de Contas no âmbito do
processo TC 013.056/2016-6, de forma que não será escopo do presente trabalho. Não obstante, cabe
realizar uma breve elucidação sobre os pontos tratados naquele processo. A priori, no processo
TC 013.056/2016-6, foi analisada a documentação resultante da segunda revisão da sistemática. Nesse
exame, a equipe de auditoria verificou se os procedimentos da Sistemática de Desinvestimentos se
coadunavam com os princípios gerais que norteiam a atuação da Administração Pública
60. Os principais aspectos da Sistemática tratados na representação do TC 013.056/2016-6
foram: (i) falta de transparência do processo competitivo instituído pela Companhia;
(ii) discricionariedade conferida aos gestores para escolha de potenciais compradores, dentro de
processos sigilos, associada à possibilidade de restrição do número de participantes de forma arbitrária;
(iii) permissão para alteração do objeto alienado, mesmo em etapas avançadas de negociação, sem
conceder oportunidades iguais aos licitantes de se manifestarem sobre as eventuais alterações
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promovidas; (iv) não condução à deliberação de órgãos diretivos de parcela considerável de atos
relacionados à venda; (v) possibilidade de escolha de assessor financeiro sem consulta ao mercado; e
(vi) não divulgação de perguntas e respostas formuladas pelos licitantes.
61. Ao apresentar instrução de mérito para a representação em comento, em 24/2/2017,
considerando todo o arrazoado colacionado aos autos da Representação pela Petrobras, inclusive com a
comprovação de que uma nova Sistemática de Desinvestimentos fora aprovada pela Diretoria
Executiva da Estatal na Reunião 5.345, de 23/1/2017, a SeinfraPetróleo concluiu que haviam sido
eliminados em grande parte os riscos apontados na versão anterior da Sistemática (versão 2016).
62. Ocorre que a Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras vigente durante a maior parte
processo de venda da participação acionária da Petrobras na Pesa foi a primeira versão do normativo,
aprovada em abril de 2014, e o final do processo esteve amparado nas duas revisões posteriores, que
não trouxeram modificações significativas no que tange aos aspectos apontados na representação do
Tribunal de Contas da União.
3. RESUMO DAS ETAPAS DESENVOLVIDAS NO PROJETO MOMA
63. Neste tópico será desenvolvido um breve resumo descrevendo o desenvolvimento do Projeto
Moma, desde o seu início até a aprovação do negócio pelas instâncias decisórias da Companhia e o
posterior closing do projeto. As informações aqui expostas foram em sua maioria retiradas do DIP
Novos Negócios (NN) 40/2016 (Evidência 1) e do DIP Aquisições e Desinvestimentos (A&D)
32/2016 (Evidência 2), que se referem ao prosseguimento das negociações em exclusividade com a
empresa argentina Pampa Energía e à aprovação da venda da Pesa, respectivamente.
64. Em 26/2/2015, conforme Ata DE 5.212, item 34, Pauta 209, a Diretoria Executiva aprovou a
nova carteira de Novos Negócios, composta por projetos de desinvestimento, na qual se encontravam
os projetos Monet, Portinari e Gaudí (todos envolvendo ativos na Argentina). Após a etapa de
estruturação da transação, foi definido em Reunião de Análise Crítica (RAC) com a Diretoria de
Exploração e Produção (DE&P), em 10/4/2015, um novo modelo de negócio para a Argentina com a
venda total da participação da PPSL na Pesa, passando a ser referenciado como Projeto Moma. Essa
alienação integrada possibilitaria que os recursos da venda chegassem à Petrobras, o que não ocorreria
nos projetos Monet, Portinari e Gaudí em separado, pois os recursos permaneceriam no caixa da Pesa.
65. Salienta-se que a fusão dos projetos Monet, Portinari e Gaudí em um único projeto,
denominado Moma, foi ratificada pela Diretoria Executiva apenas em 8/9/2015, na revisão da carteira,
conforme Ata DE 5.245, item 20 - Pauta 983 (Evidência 26).
3.1 Estruturação da Transação
66. Dentro da fase de Estruturação da transação, que é a primeira do projeto, foram criados o
Grupo do Projeto, em 29/5/2015, e a Comissão de Alienação, em 10/6/2015. Conforme disposto na
Sistemática de Desinvestimentos, os membros do grupo do projeto têm a atribuição principal de,
dentro de sua área de atuação e experiência, fazer as análises dos temas previstos na Sistemática ou de
outros eventualmente demandados pelo gerente do projeto. Já a comissão de alienação é responsável
por conduzir o processo licitatório da alienação.
67. Em 22/6/2015, a instituição financeira Evercore Group L.L.C. (Evercore) foi contratada pela
PIB BV (Petrobras Holandesa) para prestar assessoramento econômico-financeiro ao longo do Projeto
Moma. A contratação se deu de forma direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Padrão
para Executar Contratação de Bens e Serviços da PIB BV.
68. De acordo com a Petrobras, o Evercore foi a instituição financeira selecionada por possuir
notória especialização, ampla rede de relacionamentos no exterior e grande expertise técnica na
avaliação e valoração de operações de alienação de empresas e ativos na Argentina. Além disso,
segundo a Petrobras, a equipe destacada para a realização desse serviço contou com profissionais com
profundo conhecimento da indústria e com experiência em diversas operações de similar escopo e
tamanho, tendo atuado inclusive no Projeto Lara (tentativa de venda de 50% da Pesa, realizada em
2012 e 2013).
69. Em seguida, a Gerência Executiva de Novos Negócios, em conjunto com a área de
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exploração e produção internacional (E&P-Inter) e o assessor financeiro contratado, estruturaram um
processo competitivo no qual foram utilizados os seguintes aspectos para mapear o universo de
empresas potencialmente interessadas na transação: (i) empresas de E&P na Argentina com reservas
de petróleo; (ii) empresas que manifestaram interesse na aquisição de ativos de E&P na Argentina; (iii)
empresas internacionais de petróleo, National Oil Companies (NOCs), supermajors; (iv) fundos de
investimentos. O resultado deste mapeamento é mostrado na Figura 8, abaixo:
Figura 8 - Universo de potenciais interessados
Universo de Potenciais Interessados
Americas Petrogas
Andes Energia
Azabache Energy
BP
Brownstone Energy
Chevron
Crown Point Energy
EOG Resources
ExxonMobil
Alianza
Bridas (CNOOC)
Capsa
Central Resources
Corporacion America
DPG
EDHIPSA
ENAP
ENARSA
Energia Mendocina
Fomicruz
Gas y Petroleo del Neuquen
Grupo Indalo
IPC
Ledesma
Medanito
Mercuria
Anadarko
CNPC
Ecopetrol
Alfa
Cargill

Gazprom
GeoPark
Madalena Energy
Petronas
President Energy
Shell
Total
YPF
Metro
Necon
Pampetrol
PetroAP
Petroleos Sudamericanos
Petrolera del Comahue
Petrominera Chubut
Pluspetrol
Raiser
San Jorge Energy
San Jorge Petroleum
SECRA
Serrante S.A.
Sinopec Group
Tecpetrol
Wintershall
LUKOIL
Statoil
Rosneft
KKR
L1 Energy
Mitsui
Carlyle

Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização com base no DIP A&D 32/2016
70. A partir desse universo de empresas, um conjunto de treze potenciais interessados foi
selecionado para o envio de teaser: Alfa, Bridas, Chevron, CNPC, Exxon, KKR, Lukoil, Mercuria,
Mitsui, Pluspetrol, Rosneft, Tecpetrol e YPF. Essa seleção levou em conta dois critérios: a capacidade
financeira para concluir uma transação do porte do Projeto Moma e a evidência de interesse no tipo de
transação objeto do projeto. Os teasers foram enviados pelo Evercore aos potenciais interessados a
partir de 30/6/2015.
71. Das treze empresas que receberam o teaser, seis demonstraram interesse em participar do
Projeto Moma e assinaram o acordo de confidencialidade: Alfa, Bridas, Mercuria, Pluspetrol,
Tecpetrol e YPF. É importante mencionar que a Gazprom também assinou o acordo de
confidencialidade, uma vez que a YPF informou que ela estaria interessada em participar da transação
por meio de uma parceria com essa empresa.
72. No mês de Julho/2015 o Grupo Indalo manifestou interesse em participar do processo por
meio de cartas enviadas à Petrobras. Por uma série de razões levantadas pelo assessor financeiro e pela
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área de conformidade interna, a empresa teve o seu ingresso no certame recusado, decisão que foi
chancelada pela área jurídica da Companhia ao entender que não havia óbices para esse
posicionamento.
73. Os potenciais compradores tiveram acesso ao Data Room Virtual a partir de 15/7/2015. Entre
30/7/2015 e 20/8/2015, foram realizadas sessões de Data Room Físico nas instalações da Petrobras no
Rio de Janeiro, com informações mais detalhadas sobre o processo. Embora as seis empresas
participantes tenham sido convidadas, apenas quatro enviaram equipes para as sessões de Data Room
Físico: Bridas, Pluspetrol, Tecpetrol e YPF.
3.2 Recebimento de Ofertas (Fase 1)
74. Em 12/8/2015 e 13/8/2015, os potenciais interessados receberam a Process Letter,
documento que contempla as principais orientações sobre o processo competitivo, contendo instruções
acerca do envio de oferta vinculante, com data agendada para o dia 28/8/2015. A Process Letter foi
acompanhada de uma minuta de um term sheet, documento contemplando os principais pontos a serem
negociados no SPA (Sale and Purchase Agreement). Este documento deveria ser comentado pelos
potenciais compradores e anexado à oferta vinculante.
75. Em 27/8/2015, Bridas e Tecpetrol enviaram cartas à Petrobras solicitando o adiamento por
sessenta dias da data de apresentação de ofertas vinculantes, alegando a necessidade de acessar
informação adicional e aprofundar o processo de avaliação da oportunidade. A Tecpetrol, além disso,
alegou que um projeto de lei recém enviado pelo Governo Federal Argentino ao Congresso, com o
intuito de regular as participações detidas pela Anses (Administração Nacional de Segurança Social)
em sociedades, constituiria um risco que a impediria de apresentar oferta naquele momento. Note-se
que a Anses possui participação acionária em diversas empresas na Argentina, inclusive na Pesa (cerca
de 12%).
76. No dia 28/8/2015, somente a YPF enviou oferta para aquisição da participação da Petrobras
na Pesa.
77. Além de o preço ofertado ser inferior ao das avaliações econômicas, tanto à externa quanto à
interna, disponíveis à época, outras condições da oferta a faziam incompatível com os termos
propostos pela Petrobras
78. Essa situação foi apresentada por Novos Negócios em 9/9/2015 para DE&P e DFIN
(Diretoria Financeira), com a proposição de oferecer a todos os potenciais interessados uma nova data
para envio de ofertas.
79. Não obstante a proposição acima, foram realizados contatos com a YPF no sentido de
melhorar a oferta feita, porém, sem sucesso, resultando no declínio da petroleira em continuar no
certame.
80. A Figura 9, obtida de apresentação do Projeto Moma realizada pela Petrobras à equipe de
fiscalização do TCU, sintetiza as etapas descritas nos parágrafos anteriores e os participantes presentes
em cada uma delas.
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Figura 9 – Histórico do processo de alienação. Fase 1: Junho até agosto/2015

Fonte: Apresentação do Projeto Moma feita pela Petrobras para o TCU no dia 8/11/2016
3.3 Recebimento de Ofertas (Fase 2)
81. Em 5/10/2015, foram enviadas cartas para as seis empresas então participantes do processo,
comunicando que a nova data para envio de ofertas vinculantes havia sido definida para 25/11/2015.
Nesta etapa, duas empresas manifestaram interesse, e foram admitidas no processo:
(i) O fundo de investimentos Southern Cross Group, por meio de carta em 7/10/2015, solicitou
que fosse aceita sua participação no processo com o objetivo de avaliar a oportunidade conjuntamente
com a Tecpetrol. A Petrobras permitiu o ingresso da Southern Cross em 4/11/2015; e
(ii) A Pampa Energía, por meio de carta, no dia 22/10/2015, manifestou interesse em participar
do Projeto Moma, aceita pela Petrobras em 4/11/2015, após o Evercore analisar se a empresa atendia
aos requisitos estabelecidos, em especial, no que diz respeito à capacidade financeira.
82. Vale informar que a Pampa não havia sido qualificada pelo assessor financeiro como
empresa potencialmente interessada em participar desta transação, conforme apresentado na Figura 6.
83. A recomendação do Evercore para inclusão no processo foi baseada nos seguintes fatos
apresentados: (i) Em 27/10/2015, Pampa possuía um caixa de US$ 310,00 MM; (ii) O Evercore
recebeu quatro cartas de compromisso não vinculantes, de investidores de primeira linha (GCM
Grosvenor, Third Point Capital, Point State Capital, Berkeley Capital Management) indicando a
intenção de financiar a Pampa de um valor até US$ 800,00 MM; (iii) A oferta final deveria vir
acompanhada de um compromisso firme destas instituições financeiras, bem como do Citibank, que
deveria também atuar no financiamento da transação; e (iv) A Pampa iria também avaliar a
possibilidade de fazer parcerias com outras partes interessadas na transação.
84. Assim, o Projeto Moma teve continuidade com os seguintes potenciais compradores: Alfa,
Bridas, Mercuria, Pampa, Pluspetrol e Tecpetrol-Southern Cross (em consórcio).
85. Em 4/11/2015, após reunião de análise crítica com a DFIN, a data para envio de ofertas foi
postergada de 25/11 para 7/12/2015, com o objetivo de conceder aos potenciais compradores mais
tempo para avaliar o impacto do resultado do segundo turno das eleições presidenciais argentinas,
ocorrido em 22/11/2015.
86. Ao longo do mês de novembro de 2015, foi oferecida a todas as empresas participantes do
Projeto Moma a possibilidade de participar de sessões de Data Room Físico no Rio de Janeiro. As
empresas Bridas, Pampa e Southern Cross optaram por participar dessas sessões, que foram realizadas
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no período de 11 a 19/11/2015.
87. Nas semanas que antecederam a data estipulada para o envio das ofertas vinculantes
(7/12/2015), a Petrobras recebeu dois pedidos de adiamento.
88. Optou-se por postergar a data de apresentação de ofertas de 7 para 18/12/2015, o que foi
comunicado a todos os participantes do Projeto Moma por meio de carta no dia 4/12/2015.
89. No dia 18/12/2015, foram recebidas duas ofertas:
i) A Pampa enviou oferta por 100% da PPSL (equivalente a 67% da Pesa, objeto do Moma), por
um preço de compra de US$ 870,00 MM (correspondente a um valor de 100% da Pesa de US$
1.595,00 MM, deduzindo US$ 300,00 MM de contingências = US$ 1.295,00 MM), incluindo caixa,
dívida e capital de giro; excluindo as operações da Bolívia e Equador; e
ii) A Southern Cross optou por apresentar sozinha uma oferta para aquisição dos ativos de
downstream (refino, logística, distribuição e petroquímica) e gás & energia da Pesa, por um preço de
compra de US$ 425,00 MM, incluindo capital de giro e estoques, realizando o ajuste por caixa e dívida
no closing.
90. As ofertas da Pampa e da Southern Cross foram apresentadas em 29/12/2015 à Diretoria
Financeira e à Diretoria de Exploração e Produção, confrontando-as com as referências de valor
disponíveis na ocasião:
i) Relatório de avaliação econômica interno, de 17/12/2015, elaborado pelas áreas de Estratégia e
E&P, que indicava valor de firma da Pesa de US$ 3,28 bilhões (ie., sem contabilizar dívida líquida).
Devido à necessidade de tornar a base de valoração compatível com os termos da oferta da Pampa
(exclusão de Bolívia e Equador, valor de equity, data-base etc.), essa visão de valor foi atualizada, de
forma preliminar, em 29/12/2015, indicando uma faixa de valor para a Pesa entre US$ 2,04 e US$ 2,45
bilhões (para 100% da Pesa), comparáveis com a oferta da Pampa;
ii) Avaliação econômica externa (Evercore) de 15/12/2015, baseada em fluxo de caixa
descontado, que indicava valor de equity da Pesa entre US$ 1,11 e US$ 1,43 bilhão, já excluindo
Bolívia e Equador (para 100% da Pesa);
iii) Avaliação econômica externa (Evercore) de 15/12/2015, baseada em múltiplos de mercado,
que indicava valor de equity da Pesa entre US$ 1,13 e US$ 1,71 bilhão (para 100% da Pesa), já
excluindo Bolívia e Equador; (Anexo 22)
iv) Valor bursátil da Pesa, com base na cotação das ADRs em Nova Iorque ao longo dos 60 dias
anteriores 29/12/2015, que indicava valor de equity da Pesa entre US$ 1,03 e US$ 1,34 bilhão (para
100% da Pesa);
v) Relatório de avaliação econômica interno, de 17/12/2015, complementada por revisão
preliminar de 29/12/2015, que indicava um valor para os ativos de downstream e gás & energia entre
US$ 1,08 e US$ 1,16 bilhão; e
vi) Avaliação econômica externa (Evercore) de 15/12/2015, que indicava valor para os ativos de
downstream e gás & energia entre US$ 566,00 MM e US$ 667,00MM.
91. Ainda que o valor da oferta da Pampa tenha sido superior ao da Southern Cross, na mesma
reunião de 29/12/2015, a DFIN e a DE&P orientaram negociar com ambos ofertantes, de forma a
melhorar as condições das ofertas e a manter a oferta da Southern Cross como uma alternativa à da
Pampa.
92. A Figura 10, obtida de apresentação do Projeto Moma realizada pela Petrobras à equipe de
fiscalização do TCU, sintetiza as etapas descritas nos parágrafos anteriores e os participantes presentes
em cada uma delas.
Figura 10 – Histórico do processo de alienação. Fase 2: Agosto/2015 até a finalização
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Fonte: Apresentação do Projeto Moma feita pela Petrobras para o TCU no dia 8/11/2016
3.4 Negociação
93. Considerando as orientações recebidas, foram realizadas reuniões com a Southern Cross e
com a Pampa, em 13/1/2016, e 14/1/2016, respectivamente, quando foram esclarecidos pontos das
ofertas e identificadas formas de avançar nas negociações.
94. Nesta reunião, Southern Cross confirmou a sua intenção de negociar a transferência de
estrutura corporativa da Pesa atrelada aos ativos objeto da sua proposta.
95. Dando prosseguimento às negociações junto à Pampa, foram realizadas reuniões em Buenos
Aires entre os dias 21 e 28/1/2016.
96. As negociações com a Pampa avançaram ao longo da primeira quinzena de fevereiro de
2016. Em 23/2/2016, a Pampa enviou uma última contraoferta (a qual foi formalizada por carta em
29/2/2016).
97. Vale registrar que, enquanto avançavam as negociações com a Pampa, a Tecpetrol
manifestou que ainda trabalhava com o intuito de apresentar uma oferta para o Projeto Moma, em
conjunto com a Southern Cross e um terceiro parceiro, com quem estava em tratativas. Em 11/2/2016,
a Tecpetrol revelou que esse terceiro parceiro seria a Schlumberger. Esta manifestação não foi
formalizada.
98. Paralelamente, a Perez Companc Family Group manifestou, em 29/2/2016, interesse em
participar da transação, o que foi negado, em função do estágio avançado de negociações.
99. Sobre a oferta da Southern Cross, que constitui uma alternativa à da Pampa, notou-se que ela
permanecia inferior aos valores indicados nas avaliações, tanto interna quanto externa, mesmo
considerando que a Southern Cross pudesse absorver a estrutura corporativa correspondente aos ativos
de downstream e gás & energia.
100. Em 1/3/2016, conforme Ata DE 5.273, item 21, de 1/3/2016 - Pauta 184, a DE, aprovando
as proposições do DIP NN 40/2016, autorizou o prosseguimento das negociações junto à Pampa, sob
exclusividade, tendo sido tal fato objeto de Comunicado ao Mercado, em 2/3/2016.
101. Considerando a continuidade das negociações junto à Pampa, em 8/4/2016, a Petrobras, em
Comunicado ao Mercado, informou que seguia negociando sob exclusividade com a empresa.
102. Em virtude das negociações, a oferta enviada pela Pampa, em 29/2/2016, sofreu algumas
alterações.
103. Embora essas alterações não tenham sido formalizadas em forma de proposta final da
Pampa Energía, tais condições foram informadas à DE e ao CA, que autorizou a divulgação de que a
Petrobras concluiu a negociação com a Pampa Energía, dos principais termos e condições para a venda
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da totalidade de sua participação na Pesa, sendo o preço base da transação de US$ 892,00 MM,
equivalente a US$ 1.327,00 MM para 100% da Pesa, por meio de Comunicado ao Mercado, de
3/5/2016.
104. Informou também que a operação negociada envolve a retenção pela Petrobras de 33,6% da
concessão de Río Neuquén - áreas com grande potencial de produção de gás natural na Bacia
Neuquina, na Argentina - e de 100% do ativo de Colpa Caranda – campos de produção de gás natural
na Bolívia. Por fim, o Comunicado ao Mercado ressaltou que a conclusão da operação estaria sujeita à
deliberação e aprovação de seus termos e condições finais pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração da Petrobras, bem como pelos órgãos reguladores competentes.
105. Em 5/5/2016, posteriormente à conclusão da negociação, o Comitê de Investimentos tomou
conhecimento da oferta e apresentou recomendações para o fechamento da transação.
3.5 Pareceres Internos e Externos
106. Em conformidade com a Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do
Sistema Petrobras, foram realizadas duas avaliações: (i) avaliação econômica com visão vendedor
(avaliação interna, conduzida pela Petrobras); e (ii) avaliação econômica com visão comprador (visão
mercado realizada pelo assessor financeiro). Pelo fato de a Pesa ser uma empresa de capital aberto,
também foi possível elaborar outra avaliação considerando o valor das ações negociadas na bolsa de
Nova York.
107. Para subsidiar a decisão da Alta Administração da Petrobras, foram solicitados pareceres
acerca da razoabilidade, sob o ponto de vista financeiro, da operação (Fairness Opinion), pelas
seguintes instituições financeiras: Evercore (assessor financeiro do Projeto Moma) e Crédit Agricole
(banco francês). Além disso, em 11/5/2016, foi contratado um valuation report junto ao Banco Itaú
BBA S.A.
108. Em 10/5/2016, o Evercore emitiu opinião, concluindo que a oferta da Pampa era justa sob o
ponto de vista financeiro.
109. Em 11/5/2016, o Crédit Agricole emitiu opinião, concluindo que a oferta da Pampa era justa
sob o ponto de vista financeiro.
110. Em 12/5/2016, o Banco Itaú BBA S.A. entregou o valuation report contratado no dia
anterior.
111. Na etapa de aprovação interna da negociação, a Sistemática de Desinvestimentos dispõe que
devem ser elaborados Pareceres das áreas técnicas que integram o Grupo do Projeto. Dando
cumprimento a essa estipulação, foram emitidos pareceres das áreas Jurídica (10/5/2016), Financeira
(10/5/2016), Tributária (10/5/2016), Contábil (10/5/2016) e Conformidade (10/5/2016). Todos
entenderam não haver óbices para a concretização da negociação, contanto que fossem respeitadas as
recomendações realizadas. Esses pareceres também foram emitidos após a conclusão da negociação
entre a Petrobras e a Pampa Energía.
112. O Projeto Moma foi apresentado aos Comitês Financeiro, de Auditoria e de Investimentos
que recomendaram a submissão da negociação para apreciação da Diretoria Executiva, além de terem
feito observações que foram analisadas e incorporadas na documentação de suporte à decisão. Em
11/5/2016, a Comissão de Alienação avaliou o processo e entendeu que a operação de venda poderia
ser encaminhada para a deliberação superior, tomando em conta as questões de valor e riscos
reportadas em seu relatório.
3.6 Rito de Aprovação
113. Apesar do encerramento da negociação com a Pampa Energía ter sido divulgado em
3/5/2016, o rito para aprovação da venda da Pesa se iniciou, formalmente, em 11/5/2016, com a
elaboração do DIP A&D 32/2016, que solicitou aprovação da Diretoria Executiva para posterior
submissão ao Conselho de Administração da Petrobras para recomendação à Petrobras International
Braspetro B.V. (PIB-BV) da alienação da totalidade da sua participação na sua subsidiária integral da
Petrobras Participações S.L. (PPSL), detentora de 67,2% das ações da Petrobras Argentina S.A. (Pesa),
para a Pampa Energía.
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114. Na Ata DE 5.289, item 1, de 12/5/2016 – Pauta 457, a Diretoria Executiva aprovou as
proposições formuladas no DIP A&D 32/2016 e resolveu encaminhar a matéria para o Conselho de
Administração.
115. Na Ata CA 1.445, item 2, de 12/5/2016 – Pauta 68, o Conselho de Administração, nos
termos do Resumo Executivo, aprovou e recomendou que a PIB-BV vendesse para a Pampa Energía
S.A., pelo valor total de US$ 892,00 MM, nos termos do Sale and Purchase Agreement (SPA), 100%
da participação detida pela PIB-BV na PPSL, detentora de participação de 67,2% na Pesa, bem como
recomendou à PIB-BV assinar os acordos definitivos relacionados a essa operação.
116. Em 13/5/2016 ocorreu a celebração do SPA (assinatura do contrato).
117. Em 27/7/2016 materializou-se o closing do Projeto Moma com a lavratura do comprovante
de transferência de propriedade e com o recebimento dos valores financeiros correspondentes.
118. Em observância à Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras, após a realização do closing, fez-se necessária a passagem do Projeto Moma de A&D para a
área responsável pela gestão do ativo, que no caso da Pesa era a área de E&P. Assim, o novo ponto de
contato referente a questões relativas à Pesa passou a ser a Gerência Executiva de Terra e Águas Rasas
(TAR).
119. Desse modo, foi realizada reunião de passagem do Projeto Moma, em 7/2/2017, quando
representantes da A&D realizaram apresentação, abordando os principais pontos do SPA celebrado, os
passivos a serem geridos no decorrer de um determinado período e as demandas indenizatórias que
poderiam surgir. Nesta ocasião também foi assinado o Protocolo de Passagem de Projeto,
formalizando a passagem da gestão do Projeto Moma, no post-closing, da A&D para a TAR.
4. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA DA PETROBRAS
120. Cabe observar que também foi realizada uma auditoria interna na Petrobras acerca do
processo de alienação da participação na Petrobras Argentina S.A., o Projeto Moma.
121. A Gerente Executiva de Aquisições e Desinvestimentos (A&D) solicitou a realização de
auditoria interna, cujo resultado foi materializado no Relatório de Auditoria “r-26.p.157/2016”
(Evidência 46).
122. A seguir são listados os itens do relatório da auditoria Interna da Petrobras que esta equipe
de fiscalização considerou mais relevantes:
a) Procedimentos em desacordo com a Sistemática para Desinvestimentos;
(i) Início das atividades antes da devida aprovação pela DE da inclusão do projeto Moma na
carteira de projetos de desinvestimento;
(ii) Decisões tomadas ao longo do processo competitivo sem a participação da Comissão de
Alienação;
(iii) Concessão de prazos diferentes para acesso às informações do virtual data room (VDR);
b) Fragilidades relacionadas aos pareceres financeiros externos;
(i) Atraso na contratação de assessoria, comprometendo a economicidade e finalidade do ato, que
objetivara adicionar informações ao processo de venda a ser submetido à apreciação da Alta
Administração da Companhia;
(ii) Inconsistências nas informações dos relatórios dos assessores externos apresentados à alta
administração;
c) Fragilidades identificadas na condução do processo competitivo;
(i) Cronograma acelerado e incompatível com a complexidade do projeto;
(ii) Alteração dos termos da transação registrados na carta convite;
(iii) Falta de apresentação da proposta aceita pela Petrobras;
(iv) Entrega das ofertas por e-mail para o assessor financeiro.
123. Na conclusão do relatório, a equipe de auditoria interna da Petrobras destaca que as
situações em destaque no tópico “procedimentos em desacordo com a sistemática para
desinvestimentos” evidenciaram a falta de aderência de atividades realizadas no âmbito do projeto
Moma às orientações contidas na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
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Petrobras.
124. Acerca das constatações reportadas no tópico “fragilidades identificadas na condução do
processo competitivo”, do relatório da Auditoria Interna da Petrobras, aquela equipe consignou que,
embora não seja possível quantificar seus impactos, elas podem ter tido efeito sobre o resultado
alcançado ao fim do projeto.
125. É importante frisar que não se fará, neste presente momento, nenhum juízo de valor acerca
dos fatos e conclusões insculpidos no relatório de auditoria interna. Essas informações, quando
oportunas, serão introduzidas e desenvolvidas dentro do contexto dos achados encontrados no trabalho
da equipe do Tribunal de Contas da União.
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS TRAZIDAS PELOS COMENTÁRIOS DA
PETROBRAS
126. Nos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização, a Petrobras trouxe, em sua parte
inicial, diversos argumentos relacionados ao contexto da companhia e as regras de responsabilização.
Tais argumentos não se relacionam diretamente aos achados, entretanto são relevantes para o
entendimento das circunstâncias envolvidas durante a operação. Neste tópico serão trazidos os
principais argumentos dessa parte inicial dos comentários do gestor.
127. Segundo a Petrobras (peça 93, p. 3), dada a situação econômico-financeira da empresa era
imprescindível o programa de desinvestimentos para a sua própria sobrevivência, ou seja, reduzir a
dívida significava pagar menos juros e, por conseguinte, possibilitar o aumento da capacidade de
investimento. Traz, a título de exemplo, que, em 2009, foram gastos US$ 1,7 bilhão em juros; em
2015, esse valor atingiu US$ 6,3 bilhões, e, em 2016, US$ 7,3 bilhões. Argumenta que a diferença de
US$ 5,6 bilhões que foi paga a mais de juros entre 2009 e 2016 equivaleria a um sistema inteiro de
produção de petróleo do pré-sal por ano, incluindo a perfuração dos poços, equipamentos submarinos e
a plataforma.
128. Ressalta que (peça 93, p. 4) a dívida da Petrobras é a maior na indústria de petróleo e gás e
a maior dívida corporativa do mundo e que, inclusive, essa situação financeira já foi reconhecida pelo
Plenário do TCU. Em seu arrazoado (peça 93, p. 4) cita trecho do voto do Ministro Relator José
Múcio, no Acórdão 442/2017-TCU-Plenário, no qual o Ministro frisa que seria irrefutável que a
situação financeira da empresa requer ações imediatas e efetivas.
129. Diante do quadro relatado de grave fragilidade, a Petrobras destaca que (peça 93, p. 5) o
programa de desinvestimentos teria, portanto, papel fundamental para alcançar a meta de redução de
endividamento e recuperação financeira da empresa. Alega que a alienação da Pesa foi relevante, não
apenas em termos de valor, mas também sinalizando ao mercado a capacidade de recuperação
financeira, reduzindo o endividamento, de acordo com o Planejamento Estratégico.
130. Com o intuito de demonstrar o momento crítico da situação financeira da Petrobras no
mesmo instante do processo de alienação da Pesa, a Petrobras apresentou a Figura 11, com a evolução
do risco de inadimplemento do Credit Default Swap (CDS) da empresa e do Brasil para 5 anos.
Figura 11 – Evolução do spread do CDS e EMBI+ durante o processo de desinvestimento da Pesa
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Fonte: Comentários da Petrobras ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 93, p. 6, Figura
1)
131. Quanto maior o índice CDS, maior a percepção do mercado de que a empresa, governo ou
determinada instituição não poderá honrar seus compromissos financeiros, refletindo também no
menor acesso ao mercado de capitais e maiores custos de financiamento. A Petrobras (peça 93, p. 7)
chama a atenção para o fato de o mercado sinalizar um aumento expressivo do risco de não pagamento
dos títulos da empresa entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016.
132. A Petrobras recorda que (peça 93, p. 7) o projeto de venda da Pesa demarcou o início de um
período de execução efetiva do programa de desinvestimentos, que até então estavam bastante aquém
do planejado. Na visão da Petrobras (peça 93, p. 11), um eventual insucesso do processo de venda da
Pesa sinalizaria a incapacidade da empresa em executar seu plano de venda, aumentando a percepção
de risco por parte de investidores e instituições financeiras, elevando o seu risco de crédito.
133. Na mesma linha argumentativa, argui que o mercado estava descrente em relação ao
programa de desinvestimentos pois, ao longo de 2015, foram concluídas poucas negociações,
totalizando o valor arrecadado de cerca de US$ 700 milhões. Cita que (peça 93, p. 7) o cenário
começou a se inverter a partir do primeiro trimestre de 2016 (Figura 11), momento em que a Petrobras
evoluíra na formalização da transação (signing) em análise da alienação da participação de 67% na
Pesa, obtendo junto ao mercado inegável credibilidade a seu programa de desinvestimentos e honrando
o compromisso assumido com a sua recuperação financeira.
134. Recorda, ainda, que os volumes realizados no âmbito do Programa de Desinvestimento
estavam bastante aquém do planejado no Plano de Negócios e Gestão. A Petrobras apresenta a Figura
12 com os volumes de dívida líquida e desinvestimentos no período de 2015 a 2018.
Figura 12 – Dívida líquida x Desinvestimentos (US$ bi)

Fonte: Comentários da Petrobras ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 93, p. 8, Figura
2)
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135. Segundo a Petrobras (peça 93, p. 7-8), a Figura 12 demonstra o importante papel
desempenhado pelos desinvestimentos para o processo de redução da alavancagem e recuperação
financeira da empresa. Destaca que, entre 2015 e março 2018, o endividamento líquido da empresa foi
reduzido em US$ 19 bilhões, sendo os desinvestimentos realizados nesse período responsáveis pela
entrada de US$ 12 bilhões de caixa, dos quais US$ 892 milhões (segunda maior venda de ativo da
Petrobras no exterior) vieram da alienação da participação na Pesa. Alega, ainda, que o
desinvestimento da Pesa demarcou o início de um período de execução efetiva do programa de
desinvestimento, sinalizando estabilidade e segurança aos processos posteriores.
136. Ainda segundo a companhia, nesse mesmo período o valor de mercado da Petrobras mais
que dobrou, evidenciando uma percepção de forte criação de valor pelos investidores. Prossegue a
Petrobras em seus comentários afirmando que esses resultados, aliados às demais ações da gestão e a
fatores externos, minimizaram a percepção de risco soberano, reduzindo o custo de endividamento. O
custo de captação em 2016, segundo a jurisdicionada era de 8,8% ao ano, em dólares, para um prazo
de 10 anos, e foi reduzido para 7,4% e 5,9% em 2017 e 2018, respectivamente.
137. Tal redução de percepção de risco se traduziu na melhora do rating da Petrobras, segundo
demonstra a figura abaixo.
Figura 13 – Histórico do Rating Petrobras

Fonte: Comentários da Petrobras ao Relatório Preliminar de Fiscalização
138. Argumenta a Petrobras que um eventual insucesso no processo de venda da Pesa sinalizaria
a incapacidade da empresa em executar seu Programa de Parceria e Desinvestimentos, aumentando a
percepção de risco por parte de investidores e instituições financeiras, elevando o risco de crédito da
empresa e gerando incertezas quanto à capacidade da companhia em realizar os desinvestimentos
necessários para a desalavancagem e a consequente redução da dívida da empresa.
139. Conclui, afirmando que (peça 93, p. 12) a alienação da Pesa aumentou a credibilidade da
empresa junto ao mercado financeiro. Tal afirmativa seria corroborada por manifestações de
instituições financeiras (Itaú BBA, Morgan Stanley, Credit Suisse e Citibank), as quais foram
reproduzidas no memorial juntado ao processo (peça 93, p. 12-14).
140. Para além do resgate da credibilidade a partir do resultado obtido com a alienação da Pesa, a
Petrobras destaca também a diligência em conduzir o próprio processo de desinvestimento, pois os
gestores cercaram-se de pareceres de três instituições financeiras (Evercore, Crédit Agricole e Itaú).
Nesta linha de argumentação, a Petrobras frisa (peça 93, p. 16) que as instituições foram unânimes em
atestar o caráter justo da operação.
141. A Petrobras pontua também (peça 93, p. 17-18) o caráter estratégico em complemento ao
valor obtido na alienação. Segundo a empresa, a saída de posições no exterior gerou recursos para
pagamento de dívida e continuidade do investimento em ativos nacionais, cuja expectativa de
rentabilidade é maior. Alega que o retorno obtido com a Pesa, desde 2002, adveio em maior parte de
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vendas do que retornos operacionais e que o retorno esperado com os investimentos no pré-sal é maior,
demonstrando, portanto, o acerto na decisão de venda dado o custo de oportunidade para a empresa.
142. A Petrobras apresenta alguns breves comentários em relação ao controle externo sobre as
estatais e à doutrina da business judgment rule, sintetizados a seguir.
143. A Petrobras destaca (peça 93, p. 19) que o controle externo sobre as estatais está inserido
numa zona de contato entre a natureza privada das sociedades de economia mista e o fato dessas
empresas pertencerem à estrutura da Administração Pública. Assim, o controle exercido pelo TCU
sobre os atos dos gestores da Petrobras enquadra-se nesse contexto, no qual, de um lado, o controle é
inafastável, cabendo aos gestores da empresa prestar contas de seus atos e, por outro, é necessário que
este mesmo controle não interfira na condução dos negócios da empresa a ponto de se substituir aos
próprios gestores. Ressalta que (peça 93, p. 20), mesmo antes do Estatuto das Estatais, o TCU já
reconhecia os limites de atuação do controle sobre os atos de gestão.
144. Traz à luz, também, sua interpretação sobre a doutrina do business judgment rule, usada no
Relatório Preliminar como critério de auditoria. Segundo a Petrobras (peça 93, p. 20), a business
judgment rule preconiza que na verificação da atuação do gestor em relação a uma determinada
decisão empresarial, deve-se perquirir todo o cenário fático, econômico, financeiro e jurídico em que
tal decisão foi tomada.
145. Na esteira desse entendimento, segundo a Petrobras (peça 93, p. 20), a doutrina da business
judgment rule reconhece a instabilidade e a insegurança das atividades empresariais em geral, o
dinamismo competitivo do mercado, no qual suas condições se alteram rapidamente sem que se possa,
na maioria das vezes, prever essas mudanças e a impossibilidade de ter o domínio de todas as
variáveis, de todos os elementos e premissas em jogo, o que resulta em que praticamente toda operação
comercial envolva, em maior ou menor medida, uma boa dose de risco.
146. A estatal defende (peça 93, p. 21), portanto, que o administrador possui as melhores
condições para avaliar a realidade subjacente, tomando as decisões adequadas, sem que possa ser
substituído por um juízo a posteriori, feito pela Corte de Contas. Para tanto, rememora trechos do
Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, no qual foram
analisados os atos dos gestores e administradores da Petrobras a partir do conjunto de deveres e
responsabilidades definido pela Lei das Sociedades Anônimas, que faz referência à business judgment
rule.
147. Em síntese, os trechos do Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, destacados pela Petrobras,
mencionam (peça 93, p. 22) a possibilidade de afastar a responsabilização do agente quando este atua
nos limites de suas competências, com lisura e boa-fé, sendo o dano, nessas situações, considerado
como inerente à atividade econômica e que a decisão dos gestores deve estar de acordo com as normas
internas da Companhia, especialmente com o manual de boas práticas e diretrizes de governança
corporativa.
148. Após breves comentários sobre o dever de diligência e de lealdade (peça 93, p. 23-25), a
Petrobras aponta, a seu ver, que o TCU pode dar uma colaboração decisiva para o aperfeiçoamento e o
amadurecimento de rotinas, procedimentos e fluxos decisórios, ao esperar do gestor que tome decisões
informadas, com base num processo de tomada de decisão transparente, de acordo com as regras
internas de governança e segundo padrões mínimos de diligência e atenção (peça 93, p. 26).
149. A empresa ressalta que a alienação da Pesa era uma oportunidade de negócio definida e
específica por sua característica estratégica e que a negociação se afigura em uma das etapas do
processo competitivo de alienação e compreende aspectos contratuais das mais variadas naturezas:
econômicas, financeiras, comerciais, dentre outras que se mostrem relevantes à celebração dos
contratos pertinentes (peça 93, p. 28).
150. Sobre a fase negocial, a companhia frisa que esta é uma etapa do processo por meio do qual
as partes buscam compor propósitos, interesses e divergências, para atingir-se o melhor resultado
possível para ambas. Cita em seus comentários, ao tratar do tema, o Manual de Negociação baseado na
Teoria de Havard elaborado pela Escola da Advocacia Geral da União (peça 93, p. 29), no qual sugere
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que se procure benefícios mútuos sempre que possível, que a negociação é um resultado satisfatório
para ambas as partes.
151. Para a Petrobras, a negociação para alienar a Pesa perseguiu e identificou as condições que
atendessem aos interesses da empresa, bem como que dirimissem os pontos discordantes, obtendo um
resultado baseado em padrões justos, independentes da vontade exclusiva de qualquer dos lados (peça
93, p. 30).
152. Em sua justificativa, argumenta que a fase negocial é a mola-mestre dos procedimentos de
aquisições e compras do setor público dos Estados Unidos e da União Europeia (peça 93, p. 31) e que
o objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa – a de melhor valor, que não necessariamente é a de
menor preço – por meio da negociação.
153. Alega que este é o mesmo raciocínio aplicável às negociações para alienações, sendo certo
que o melhor valor não está, necessariamente, atrelado ao maior preço. Segundo a Petrobras (peça 93,
p. 32), “a observância litúrgica de ritos, prazos e formalidades é deslocada para o lado, a negociação, o
caráter dialógico da seleção da melhor proposta, assumindo o protagonismo”.
154. Para corroborar com seu raciocínio, cita Alexandre Santos de Aragão ao afirmar que a
eficiência administrativa consistiria na “melhor realização possível dos interesses públicos, posta em
termo de plena satisfação dos administrados com os menores custos para a sociedade” e o princípio da
economicidade, alegando que o desempenho da Administração Pública está sob a ótica do custobenefício de sua atuação (peça 93, p. 33).
155. Cita excertos dos Acórdãos 256/2005, de relatoria do Ministro Marcos Vinicios Vilaça,
2.028/2006, de relatoria do Ministro Augusto Sherman e 2.600/2013, de relatoria do Ministro Valmir
Campelo, todos do Plenário desta Corte de Contas, para ressaltar que a vantajosidade de determinada
negociação não pode ser medida exclusivamente sob o viés do preço, visto que outros fatores podem
guardar grande relevância no caso concreto (peça 93, p. 34-35) e que tais argumentos também vão ao
encontro do que as leis 8.666/1993 e 13.303/2016 apregoam sobre os diversos critérios de julgamento
nas análises de propostas apresentadas pelos participantes em certames públicos.
6. ACHADOS DE AUDITORIA
6.1 Aprovação da Venda da Pesa com Risco de Desvantagem para Petrobras
156. Preliminarmente, cabe destacar que a todo documento produzido internamente na Petrobras
é atribuído a nomenclatura DIP (Documento Interno do sistema Petrobras) seguido da abreviação da
área responsável pela sua elaboração. Quanto aos DIP’s que serão abordados neste tópico, é importante
rememorar a reestruturação realizada pela companhia, descrita nos parágrafos 0 e 0, que incluiu a
extinção da Gerência Executiva de Novos Negócios (NN) e a criação da Gerência Executiva de
Aquisições e Desinvestimentos (A&D). Destarte, apesar dos documentos produzidos pela A&D (a
exemplo do DIP A&D 32/2016) serem posteriores aos de NN (a exemplo do DIP NN 40/2016), a
numeração daqueles é anterior.
157. A aceitação da oferta da Pampa Energía para aquisição da totalidade da participação
acionária que a Petrobras detinha na Pesa começou a adquirir um caráter de irreversibilidade a partir da
submissão do DIP Novos - Negócios 40/2016, de 1/3/2016, (Evidência 1) à Diretoria Executiva da
Petrobras.
158. Naquela ocasião, decidiu-se autorizar o prosseguimento das negociações junto à Pampa
finalizando os termos dos instrumentos contratuais pertinentes à transação, comunicando tal fato ao
mercado, e conceder à Pampa a exclusividade de negociação por um período de trinta dias, com
possibilidade de renovação por igual período.
159. Posteriormente, em 11/5/2016, foi elaborado o DIP A&D 32/2016 (Evidência 2) que propôs
aos órgãos colegiados da Petrobras a autorização da venda da participação acionária da Petrobras na
Pesa para a Pampa Energía. Nesse DIP, há compilações de informações financeiras importantes que
forneceram subsídios para a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Petrobras
deliberarem sobre a oferta da Pampa.
160. Logo em seguida, em 12/5/2016, tanto a Diretoria Executiva quanto o Conselho de
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Administração da Petrobras aprovaram a venda da Pesa.
161. Por estas razões, neste achado serão analisados, separadamente, três subtópicos:
i) Autorização do prosseguimento das negociações e concessão de exclusividade de negociação
com a Pampa Energía com insuficiência de informações para lastrear a tomada de decisão (DIP
Novos-Negócios 40/2016);
ii) Aprovação da venda da Pesa em valor inferior aos patamares das avaliações internas da
Petrobras sem justificativas com risco de desvantagem para a Petrobras (DIP Aquisição e
Desinvestimentos 32/2016);
iii) Processo decisório acelerado – ausência de documentação essencial e insuficiência analítica.
6.1.1 Autorização do prosseguimento das negociações e concessão de exclusividade de
negociação com a Pampa Energía com insuficiência de informações e fundamentação para
lastrear a tomada de decisão (DIP Novos-Negócios 40/2016)
6.1.1.1 Análise do teor do Documento
162. Para a realização da análise do DIP NN 40/2016 será adotada uma abordagem dedutiva,
partindo-se da avaliação das conclusões e proposições para depois examinar a exposição de motivos. O
objetivo é destacar que, apesar de não ser o documento que propõe a conclusão da negociação, este
eleva o processo a um nível muito avançado, dando início ao processo de irreversibilidade da
condução do desinvestimento e, de acordo com o entendimento da equipe de auditoria, sem trazer um
embasamento condizente que propiciasse a correta orientação para uma tomada de decisão informada,
refletida e desinteressada por parte da Diretoria Executiva da Petrobras.
163. Acerca das conclusões, é importante enfatizar o parágrafo 47 do DIP, que afirma que
“Existe a percepção de que o preço base ofertado pela Pampa reflete sua máxima capacidade de
pagamento upfront em dinheiro”. Desta forma, evidencia-se que já naquele momento não haveria
expectativa para evolução na proposta do preço base da Pampa Energía.
164. Atinente às proposições, faz-se mister realçar os itens 53.1 e 53.2:
53. Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V.Sas. [Diretor Financeiro e
Diretor de Exploração e Produção], solicitando que submetam à apreciação da Diretoria Executiva as
seguintes proposições:
53.1 – Autorizar o prosseguimento das negociações junto à Pampa finalizando os termos dos
instrumentos contratuais pertinentes à transação, comunicando tal fato ao mercado;
53.2 – Conceder à Pampa exclusividade de negociação por um período de 30 dias, com
possibilidade de renovação por igual período; (grifo nosso)
165. Observa-se, nos trechos marcados, que no item 53.1 o objeto perseguido nas negociações é
a finalização dos instrumentos contratuais e que o tópico 53.2 propõe conceder à Pampa exclusividade
de negociação por um período de trinta dias, o que implica que novas propostas serão desconsideradas
nesse período.
166. Outrossim, juntamente com as informações retratadas acima, é de suma importância trazer à
baila as rodadas de negociações que ocorreram em caráter de não exclusividade entre representantes da
Petrobras e da Pampa Energía previamente à elaboração do DIP NN 40/2016. A Reunião 10 da
Comissão de Alienação, documentada no Anexo 58 do DIP A&D 32/2016, teve como pauta a
atualização relativa à proposta da Pampa. Na ata da reunião foram registradas informações fornecidas
por Novos Negócios acerca da negociação conduzida por esta gerência com a Pampa, cujos pontos
principais são reproduzidos adiante:
Nas duas últimas semanas de janeiro ocorreram algumas reuniões em BA [Buenos Aires], com
Pampa e Diretores de Pesa, visando fornecer mais informações de forma a melhorar a percepção de
valor de Pesa. Após esta visita, e uma nova proposta que não atendeu o objetivo da Petrobras,
ocorreram uma série de contatos entre GE NN [Isabela] e Assessor Financeiro de Pampa (Pandolfi), no
sentido de melhorar a oferta feita:
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29/01 – Isabela informou por telefone ao Pandolfi, seguindo orientação do Diretor Ivan, que a
Petrobras não aceita a proposta colocada pela Pampa (após a management presentation na Pesa a
Pampa não melhorou a proposta).
02/02 – Pandolfi informou por telefone que o cliente queria retomar as negociações e melhoraria
a proposta, oferecendo earn-outs de contingências e renovação de concessões e farm-in de 50% na
formação de Vaca Muerta (shale) em Sierra Chata, Parva Negra, Veta Escondida e Rincon de Aranda
03/02 – Após conversa com Rodrigo (E&P), Isabela enviou contraproposta com farm-in nas
áreas de Sierra Chata, Parva Negra, Río Neuquén e El Mangrullo.
05/02 – Pandolfi enviou proposta aceitando farm-in nestas 4 áreas, mas apenas na formação de
shale
12/02 – Após conversa com Rodrigo (E&P), Isabela enviou contraproposta insistindo em farm-in
de toda a área (não só shale) de Río Neuquén.
13/02 – Pandolfi enviou proposta, basicamente reconfirmando a proposta enviada por eles em
05/02
18/02 – Após conversa com Diretor Ivan e seguindo sua orientação, Isabela enviou e-mail para
Pandolfi informando que levaríamos a proposta ao Board não recomendando a sua aprovação.
21/02 – Pandolfi telefonou para Isabela dizendo que Pampa aceitaria a proposta de 12/02 (farmin de 50% em toda a área de Río Neuquén), desde que recebesse sinalização da Petrobras de que é
aceitável.
21/02 – Diretores Ivan e Solange orientaram Isabela por call a prosseguir negociações, levando o
assunto para apresentação a DE e ao CA nos dias 25 e 26/02, respectivamente.
22/02 – Pandolfi enviou proposta.
167. Dos excertos acima identifica-se que as negociações em caráter de não exclusividade
perduraram por mais de um mês, sendo que uma parte delas ocorreu em reuniões presenciais em
Buenos Aires e o restante por meio de contato remoto. Vale frisar os trechos que citam que a
interlocutora da Petrobras recebeu orientações dos diretores Ivan e Solange (Diretor Financeiro e de
Exploração e Produção, respectivamente), o que evidencia o alto grau institucional que as negociações
atingiram, tendo, inclusive, sido apresentadas à Diretoria Executiva (Evidência 44) e ao Conselho de
Administração (Evidência 45). Por fim, ressaltam-se os últimos contatos do Assessor Financeiro da
Pampa (Pandolfi) que informou que aceitaria a proposta nos termos da Petrobras, desde que recebesse
sinalização da companhia de que a proposta era aceitável, enviando a proposta no dia seguinte.
168. Desta forma, extrai-se, de todo o esforço de negociação aplicado que foi relatado no DIP
NN 40/2016 e na ata da Comissão de Alienação e da própria denominação da oferta da Pampa como
“oferta final” ao longo do DIP NN 40/2016, que a base da proposta foi aceita e não sofreria alterações
significativas na fase de exclusividade de negociação, estando pendente apenas acertos contratuais
acessórios. Em suma, destaca-se a importância das proposições apresentadas no DIP NN 40/2016, de
modo que se esperava uma exposição de motivos muito bem fundamentada para suportá-las, o que,
conforme será demonstrado adiante, não foi verificado.
169. Acerca da fase de negociação relatada no DIP NN 40/2016, faz-se oportuna citação ao
relatório da Comissão de Alienação, de 11/5/2016, documentado no anexo 58 do DIP A&D 32/2016
(Evidência 3):
No sentido de melhorar a oferta feita pela Pampa, foram realizadas reuniões em Buenos Aires
entre os dias 21 e 28/01/2016, sob coordenação de Novos Negócios e participação dos gestores da
PESA.
A negociação com a Pampa, liderada por Novos Negócios, mas sem participação da Comissão,
avançou ao longo da primeira quinzena de fevereiro de 2016. (grifo nosso)
170. Para avaliar a necessidade da participação da Comissão de Alienação durante o processo de
negociação, recorre-se à Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras, vigente à época, que dispõe nos tópicos “Fase 1 – Estruturação da Transação e Preparação
da Venda” e “Negociação dos Contratos, Aprovações Internas e Assinatura dos Contratos”,
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respectivamente:
Fase 1 – Estruturação da Transação e Preparação da Venda
(...)
A Comissão de Alienação deve ser formada antes da prática de qualquer ato externo, e será
responsável por conduzir o processo licitatório ou competitivo da alienação. (grifo nosso)
(...)
Negociação dos Contratos, Aprovações Internas e Assinatura dos Contratos
(...)
A comissão poderá negociar melhores condições para a Petrobras, observada a classificação das
ofertas. Ou seja, caso a Comissão opte por negociar melhores condições, nos termos do DIP Jurídico
178/06, deverá negociar primeiramente com o ofertante da melhor proposta, para, em seguida, buscar
melhores condições com o segundo lugar, e assim sucessivamente. Essa negociação contemplará tanto
as condições econômicas e comerciais, quanto os demais pontos relevantes que possam constar da
minuta de contrato de compra e venda. A decisão de negociar ou não deve ser justificada pela
Comissão, e constar do seu relatório final.
171. Salienta-se que essa avocação das competências da Comissão de Alienação também foi
objeto de apontamento no relatório da Auditoria Interna da Petrobras. Vale destacar que naquela
análise identificou-se que essa avocação ocorreu em diversas etapas do processo.
172. Pelo exposto, entende-se que houve descumprimento à determinação preconizada na
Sistemática na condução da negociação, pela avocação indevida dos procedimentos de negociação pela
área de Novos Negócios e por gestores da Pesa em detrimento das atribuições da Comissão de
Alienação estipuladas no normativo da Petrobras.
173. Em seguida, é importante tecer uma contextualização acerca da percepção das equipes da
Petrobras envolvidas no processo de alienação quanto à primeira proposta da Pampa, uma vez que não
houve alteração no preço ofertado naquela em relação à proposta objeto de análise no DIP NN
40/2016.
174. Na Reunião 9 da Comissão de Alienação, documentada no Anexo 58 do DIP A&D 32/2016
(Evidência 3), que teve como pauta a análise da oferta recebida em 18/12/2015, qual seja, a primeira
oferta vinculante realizada pela Pampa Energía, consignaram-se as seguintes conclusões:
A oferta da Pampa, pelo fato de ter incluído em seu valor o capital de giro e o estoque, não
permite uma comparação precisa com o valuation interno. Para refinar essa comparação, é necessário
conhecer tais valores.
A Comissão constatou que o valor da oferta da Pampa está muito abaixo do valor base
informado no relatório de valuation interno enviado em 17/12/2015. (grifo nosso)
175. No Anexo 20 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 4), que documenta a apresentação realizada
em 29/12/2015 pela área de Novos Negócios às Diretorias Financeira (DFIN) e de Exploração e
Produção (DE&P) para atualização do processo e análise das ofertas, consignou, entre as condutas
estipuladas como “Próximos Passos”, o que a seguir se destaca:
Negociar com a Pampa com o objetivo de melhorar as condições da oferta.
176. Da conclusão da Comissão de Alienação e do encaminhamento da Reunião, extrai-se a
percepção de que a oferta da Pampa estava aquém do desejado pela Petrobras. Desta forma, era de se
esperar que para aprovar a base de uma proposta houvesse uma mudança no cenário da negociação,
seja no lado da oferta, seja no lado da avaliação do ativo, e que essa alteração fosse demonstrada no
documento que materializa a aprovação, no caso em tela, o DIP NN 40/2016, o que não foi constatado.
177. O resultado das negociações ocorridas desde o final de Janeiro/2016 até Fevereiro/2016 foi
o envio pela Pampa de uma oferta final no dia 23/2/2016, cujos termos foram resumidos na Figura 9.
Em relação a esta proposta, sublinha-se o fato de que o preço de compra foi mantido igual ao da
proposta anterior. As principais alterações que ocorreram na proposta referem-se a contrapartidas
adicionais para a Petrobras, conforme descrito a seguir:
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i) Opção para a Petrobras realizar farm-in sem ônus sobre 50% da participação da Pesa na
concessão de Río Neuquén, ajustada à participação de 67,2% do controlador da Pesa;
ii) Pagamento de earn-out sobre 80% do valor associado à renovação das concessões de 25 de
Mayo – Medanito e Jaguel de los Machos junto à Província de La Pampa. Essas concessões foram
objeto de um acordo em janeiro de 2015 entre a Pesa e o Governo da Província de La Pampa, prevendo
sua extensão por 10 anos. Entretanto, o acordo alcançado com o poder executivo foi rejeitado pelo
legislativo local, dando origem a uma controvérsia entre a Pesa e a Província acerca da renovação. A
concessão de Jaguel de los Machos expirou em 7/9/2015 e foi devolvida pela Pesa à Província nessa
data. Já a concessão de 25 de Mayo – Medanito vencia em 26/10/2016. A Pampa ofereceu pagar à
Petrobras um earn-out caso as concessões sejam renovadas, mas não indicou um valor específico nem
estabeleceu parâmetros objetivos para sua valoração.
iii) Pagamento de earn-out sobre 80% (valor negociado para que a Pampa busque a conclusão
das contingências com êxito, tendo direito aos 20% restantes) do valor atribuído pela Pampa a
determinadas contingências legais e fiscais da Pesa, conforme disposto na Figura 10, caso os litígios
relacionados a elas venham a ser resolvidos favoravelmente à Pesa. Contudo, é importante ressaltar
que só se alcançaria esse valor caso a resolução em favor da Pesa se desse dentro do prazo de três
anos.
178. A priori, cabe uma breve elucidação acerca dos instrumentos de farm-in e earn-outs.
179. O farm-in refere-se a aquisições parciais ou totais dos direitos de concessão de uma área de
exploração de óleo e gás detidos por uma empresa. Em relação a Río Neuquén, o DIP NN 40/2016
pontua que se trata do ativo individual com maior valor dentro do portfólio da Pesa, segundo a
avaliação econômica interna, devido ao potencial de desenvolvimento da produção de tight gas da
formação Punta Rosada, na Argentina.
180. O earn-out é, tradicionalmente, uma parcela correspondente ao pagamento de parte do
preço de aquisição de uma empresa vinculada a uma compensação aos sócios vendedores em relação
aos lucros futuros da companhia, utilizado para mitigar riscos do comprador e contrabalançar
discordâncias entre as partes acerca do valor do ativo e da sua expectativa de crescimento e
performance futura. No caso em tela, o earn-out proposto pela Pampa visa a incertezas vinculadas a
contingências legais e fiscais e à renovação de concessões e o sistema de freios e contrapesos fica por
conta do percentual de 20% que a Pampa terá direito no caso de conclusão das contingências com
êxito, o que funciona como um incentivo para que a empresa busque a resolução favorável.
181. Na Figura 14 são listadas as contingências legais e fiscais apresentadas pela Pampa em sua
proposta como objeto da cláusula de earn-out, acompanhada por uma breve descrição e do valor que
foi deduzido na oferta em decorrência da existência de cada uma delas.
Figura 14 - Valor atribuído pela Pampa às contingências objeto de earn-outs
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Fonte: Petrobras – DIP NN 40/2016

182. É importante destacar aqui o fato de que nenhumas das três contrapartidas que foram
adicionadas na proposta tratam de desembolso financeiro imediato, mas sim de possibilidades futuras
de reversão financeira, e consequentemente, são incertezas para o valor presente da proposta. Destarte,
entende-se que seria imprescindível uma avaliação especializada para estimar o valor monetário
presente de cada uma delas, as consequências desses acordos para o sistema Petrobras e o reflexo deles
na percepção de valor da proposta.
183. Em relação às contingências legais e jurídicas, deve-se avaliar, por exemplo, as chances de
êxito e o prazo estimado para a sua concretização. Quanto à renovação das concessões, além dos
aspectos de êxito e prazo, tem-se a questão da valoração desses ativos, que é agravada pelo fato de que
a Pampa não indicou um valor específico nem estabeleceu parâmetros objetivos para indicar a sua
percepção de valor, o que já surge como um ponto potencial de conflito futuro.
184. Por fim, ressalta-se a situação de Río Neuquén. Se por um lado é um ativo com um grande
valor associado, que de fato, incrementa a oferta da Pampa, por outro lado, associado a ele tem-se a
necessidade de oneração do capex e se estará abrindo mão de ingresso de caixa, ou seja, os dois fatores
indicados como motivação para o desinvestimento no relatório de entrada do projeto (Evidência 5),
conforme pode ser observada na citação reproduzida a seguir:
Motivação para o desinvestimento:
i) Desoneração do Capex da Pesa para o Sistema Petrobras; e
ii) Obtenção de contrapartida financeira pela venda dos ativos ou de participação na PPSL, resultando em
ingresso de caixa, capturando valor dos ativos existentes para o Sistema Petrobras.

185. Outrossim, vale salientar o fato de que esta configuração de proposta muda a própria
natureza do objeto da licitação, uma vez que a opção para a Petrobras realizar farm-in sem ônus sobre
50% da participação da Pesa na concessão de Río Neuquén não havia sido prevista nas cartas convite
encaminhadas aos outros competidores, o que pode ser entendido como uma falha na isonomia do
processo competitivo.
186. Em suma, a equipe de auditoria entende que estes três pontos principais deviam ser objeto
de uma análise detalhada pelas áreas especializadas da Petrobras, o que não ocorreu.
187. Quanto às avaliações, o documento aduz que a partir da segunda quinzena de dezembro de
2015 houve alteração drástica de variáveis, tanto corporativas quanto externas, e que em decorrência
dessas mudanças de cenário, as avaliações econômicas interna e externa precisaram ser atualizadas.
Ocorre que o DIP NN 40/2016 apenas cita a data da atualização dos relatórios de avaliação e apresenta
as principais premissas de cada um deles, sem mostrar nenhum resultado em termos de valores e, além
disso, os relatórios não foram anexados ao documento.
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188. Por fim, o DIP NN 40/2016 traz as seguintes conclusões:
44. A oferta final da Pampa é compatível com a avaliação econômica externa, tanto por fluxo de
caixa descontado quanto por múltiplos. Contudo, o valor da oferta é ainda inferior à visão apontada
pela avaliação econômica interna, embora essa diferença seja agora menor do que aquela observada
para a oferta de 18/12/2015.
45. Sobre a oferta da Southern Cross, que constitui uma alternativa à da Pampa, nota-se que ela
permanece inferior aos valores indicados nas avaliações tanto interna quanto externa, mesmo
considerando que a Southern Cross pudesse absorver a estrutura corporativa correspondente aos ativos
de downstream e Gás & Energia, conforme indicado no item 30.
(...)
49. Os principais fatores que explicam as diferenças na percepção de valor entre as avaliações
interna e externa são a taxa de desconto (a avaliação externa usa wacc mais alta) e as projeções de
preços de óleo e gás natural (a avaliação externa projeta preços mais baixos). Quando as avaliações
são feitas em uma mesma base de taxa de desconto e preços, há uma aproximação nas visões de
valor, embora ainda se observem diferenças específicas decorrentes de distintas premissas para a
Venezuela (que envolvem a mudança de modelo de negócio) e para o downstream (que envolve a
captura de valor através do investimento em refino). (grifo nosso)
189. Ressalta-se que os parágrafos acima reproduzidos são a única evidência de análise das
ofertas identificada no documento, seja em um cotejo entre elas ou em relação aos relatórios de
avaliação econômica interno e externo. Nesse contexto, chama atenção o caráter genérico e
exclusivamente qualitativo das análises, conforme se observa nos grifos. Em se tratando de um
processo competitivo que tem por objeto a alienação de um ativo e cuja finalidade principal é o
benefício financeiro e a desoneração de capex, entende-se ser essencial a utilização de critérios
objetivos, traduzidos em comparações métricas, gráficas e que quantifiquem os resultados obtidos,
para dar sustentação às decisões dos órgãos colegiados da Petrobras.
190. Ainda sobre as conclusões, que constituem a única evidência de análise da proposta
insculpida no DIP NN 40/2016, vale destacar o parágrafo 44 do respectivo documento que aduz que a
oferta final da Pampa é compatível com a avaliação econômica externa, porém, ratifica que “o valor da
oferta é ainda inferior à visão apontada pela avaliação econômica interna, embora essa diferença seja
agora menor do que aquela observada para a oferta de 18/12/2015”. Acerca dessa última constatação,
questiona-se o fato de que o documento não explorou a diferença existente entre a proposta da Pampa
e a avaliação interna da Petrobras, tendo sequer apresentado os valores envolvidos. O mesmo vale para
a comparação da proposta com a avaliação econômica externa, em que o relatório apenas classifica as
duas como compatíveis, sem explorar os valores e mostrar a posição da oferta em comparação com os
limites de valor estabelecidos no relatório.
191. Sobre os relatórios, reitera-se o fato de que no DIP NN 40/2016 não foi apresentado
nenhum dado numérico referente aos valores resultantes das avaliações econômicas interna e externa
da Pesa. Agrava a situação a circunstância de que os relatórios de avaliação econômica não foram
anexados ao respectivo DIP.
192. Vale salientar, também, a questão das diferenças entre as avaliações interna e externa, cujos
valores são explorados de forma detalhada no tópico 5.1.1.3 “Análises das avaliações existentes à
época da aprovação do DIP NN 40/2016”. Sendo estas as duas únicas fontes de referência de valor
para o ativo objeto da alienação no momento da avaliação da proposta, entende-se que deveria haver
uma comparação detalhada entre ambas, de forma a se construir da forma mais precisa possível a visão
vendedor (Petrobras) e comprador (mercado). Considerando que a Petrobras possui um setor
especializado em avaliação, e que é ela quem detém o maior conhecimento acerca do ativo, inclusive
fornecendo as informações para o avaliador externo, seria de grande valia para o processo decisório
uma avaliação da Companhia acerca da percepção materializada no relatório de avaliação econômica
externo, nas situações em que houver uma diferença significativa, como constatado no caso em tela.
193. Em resumo, o DIP NN 40/2016 materializa a aprovação da base de uma proposta que foi
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fruto de um período extenso de negociação prévia, que teve o envolvimento direto da Gerência de
Novos Negócios e da Assessoria Financeira da Pampa Energía, e indireto dos Diretores Financeiro e
de Exploração e Produção, de forma que, apesar de não ser o marco de aprovação final e definitivo, é
razoável entender que a irreversibilidade do processo teve aqui o seu início. Apesar disso, conforme se
demonstrou ao longo do tópico, o DIP NN 40/2016 apresentou insuficiência de informações e
comparações analíticas no que tange à avaliação da nova configuração da proposta e dos relatórios de
avaliação econômico-financeira então existentes.
194. Deve-se frisar ainda que a aprovação das proposições, documentada na Comunicação de
Decisão da Diretoria Executiva com referência à Ata DE 5.273, item 21 – Pauta n. 184, se deu no
mesmo dia da expedição do DIP NN 40/2016, qual seja, 1/3/2016, e que o Pacote de Suporte à Decisão
da Diretoria Executiva não traz nenhum documento adicional ao DIP NN 40/2016.
6.1.1.2 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
195. Em seu arrazoado (peça 93, p. 40-42), a Petrobras destaca que não procede a premissa de
irreversibilidade do processo devido à concessão de exclusividade pelo período de trinta dias à Pampa
Energia. Segundo ela, o DIP NN 40/2016 deu continuidade ao processo e marcou o início das
negociações dos detalhes da transação. Alega ainda que o fato de se chegar ao limite do valor total
pelo potencial comprador em termos financeiros e demais condições não implica necessariamente a
conclusão do negócio. Tais alegações são evidenciadas, segundo a jurisdicionada, nos termos do
acordo de exclusividade assinado entre as partes (peça 93, p. 42).
196. Outro ponto alegado pela Petrobras acerca da irreversibilidade é quanto ao Comunicado ao
Mercado sobre a concessão de exclusividade com a Pampa pelo prazo de trinta dias e que a operação
se encontrava sujeita a aprovações internas e externas. Acrescenta ainda que a concessão de
exclusividade não implicou em prejuízo ao processo, pois a Pampa detinha a melhor proposta, sendo a
única que abrangia a quase totalidade da empresa. Afirma ainda que a exclusividade foi benéfica do
ponto de vista comercial, uma vez que resultou em melhoria significativa das condições ofertadas
inicialmente com a inclusão do farm-in de Río Neuquén e de Colpa Caranda, demarcação dos
earn-outs e inclusão de Equador, cuja perspectiva de valor era negativa (peça 93, p. 43-44).
197. Prossegue suas alegações argumentando que a submissão do DIP NN 40/2016 à Diretoria
Executiva - DE denota zelo por parte da equipe responsável pelo projeto, uma vez que não era previsto
na Sistemática de Desinvestimentos tal procedimento para os casos de concessão de exclusividade.
Alega que o citado DIP configura tão somente etapa intermediária para a continuidade do processo
(peça 93, p. 46).
198. Sobre a necessidade do conteúdo do DIP NN 40/2016 conter análises numéricas e gráficas
mais densas em seu arrazoado, a Petrobras alega (peça 93, p. 47-51) que foram apresentadas
informações adicionais importantes, a exemplo das Figuras 9 a 12 do documento de Comentários do
Gestor ao Relatório Preliminar de Fiscalização, tanto à Diretoria Executiva (DE), em 25/2/2016,
quanto ao Conselho de Administração (CA), no dia 26/2/2016, cerca de três meses antes da aprovação
da alienação da Pesa. Segundo a Petrobras, nas figuras supracitadas fica evidenciada a exposição de
comparações métricas, dados numéricos e gráficos relativos à oferta recebida, bem como o
detalhamento das diferenças entre as avaliações externa e interna e análise bidimensional de
sensibilidade a WACC e preços. Sendo que se optou por não abordar esses conteúdos novamente no
DIP NN 40/2016 para facilitar a compreensão do cenário amplo e complexo por parte dos decisores,
evitando a ocorrência de information overload.
199. Continua em seus argumentos afirmando que (peça 93, p. 52) o DIP NN 40/2016 é assertivo
quanto aos elementos importantes para a tomada da decisão de prosseguir as negociações com a
Pampa, ao pontuar, por exemplo, que a oferta era compatível com a valoração externa e superior ao
valor de mercado, porém inferior à valoração interna. Cita ainda, a título de exemplo, ata da 6ª
Reunião Ordinária do Comitê Financeiro, em 15/10/2015, na qual um dos conselheiros demonstra a
preocupação quanto a justificar a venda por um preço mais baixo que o da avaliação interna.
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200. Argumenta ainda que o referido DIP apresenta as seguintes razões para as proposições
finais (peça 93, p. 53):
a) baixa procura pelo ativo;
b) valor ofertado coerente em duas das três perspectivas de avaliação;
c) exposição da natureza das divergências da proposta recebida em relação à avaliação interna; e
d) a natureza não vinculante do documento de exclusividade pelo prazo de trinta dias a ser
aprovado.
201. Acrescenta ainda a Petrobras que a oferta da Pampa era a única viável para a concretização
do desinvestimento almejado, de forma que ao conceder exclusividade, a empresa não abriu mão de
nenhuma oportunidade de negócio concreta (peça 93, p. 54).
202. A Petrobras ainda apresenta (peça 93, p. 55-58), na figura 14 do documento de Comentários
ao Relatório Preliminar de Fiscalização, as reuniões realizadas envolvendo Comitês, Diretores e
Conselheiros para tratar dos temas relacionados ao projeto, cujas apresentações e atas encontram-se no
Anexo 5 aos Comentários.
203. Quanto ao papel da Comissão de Alienação na negociação, a Petrobras inicialmente lista as
atividades que foram desenvolvidas pela comissão e em seguida explica que a entrada de instâncias
superiores na negociação foi para destravar pontos difíceis na condução do processo, sem que
houvesse a avocação das atribuições da comissão (peça 93, p. 59-62). Afirma que a participação da
Área de Novos Negócios ocorreu após a sinalização, em 21/12/2015, pela Comissão de Alienação de
que a oferta recebida estava muito abaixo do valor base do valuation interno. Argumenta que a
Comissão de Alienação não participou das negociações nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 em
razão das inúmeras apresentações aos Diretores acerca do constatado até àquela época, voltando a
atuar ativamente a partir de março de 2016 na negociação e elaboração dos contratos voltados para a
transação (peça 93, p. 62).
204. A Petrobras cita trecho do Relatório de 11/5/2016 da Comissão de Alienação no qual
sinaliza que os resultados da negociação buscaram proteger os interesses da empresa e que poderia ser
encaminhada para a deliberação superior. Explica, ainda, que é comum que a Comissão de Negociação
precise de orientação superior, para melhor avaliar aspectos e até mesmo buscar alternativas que
permitam atingir com mais eficiência as estratégias e objetivos perseguidos. Sendo que tal situação não
implica interferência ou subtração das atribuições da Comissão, sendo uma boa prática e foi positivada
na Sistemática de Desinvestimentos a partir de 15/3/2018 (peça 93, p. 64).
205. Sobre a reconfiguração do objeto da venda da Pesa, a Petrobras argumenta (peça 93, p. 72)
para a amplitude e diversidade dos ativos que compõe a Pesa, envolvendo participação na exploração e
desenvolvimento em mais de uma bacia sedimentar, plantas petroquímicas, refinarias, rede de postos
de distribuição e geração de energia elétrica na Argentina, além de ativos de E&P no Equador,
Venezuela e Bolívia.
206. Somado a essa questão, é alegado que a tese de falta de isonomia só poderia encontrar
amparo se o contexto fosse de um grande número de interessados no ativo em questão. Entretanto,
mesmo com as oportunidades dadas a todos os participantes que atenderam aos critérios estabelecidos,
inclusive protelando-se alguns prazos do processo, só foram recebidas três propostas ao longo do
processo, sendo a da Pampa Energía que contemplava a maior parcela dos ativos.
207. A Petrobras argumenta que (peça 93, p. 64-65) a permanência de participação de 50% na
concessão de Río Neuquén caracteriza ganho negocial e que decorridos dois anos do closing do projeto
já existem elementos suficientes para comprovar o significativo acréscimo de valor decorrente da
manutenção do ativo.
208. Prossegue em seus argumentos afirmando que (peça 93, p. 66-67) os ganhos decorrentes
dos earn-outs não podem ser desconsiderados e que os valores empregados nos DIP’s foram fruto de
análise jurídica específica, segundo detalhado no Anexo 7 (Evidência 51) do documento de
Comentários do Gestor. Afirma ainda que há ferramental técnico robusto para determinar o valor em
risco e garantir contratualmente seu recebimento num cenário de sucesso, conforme a definição da
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forma de valoração a ser utilizada no earn-out de Medanito, contida no mesmo documento (Evidência
51).
209. Aduz que as figuras 15 e 16 do documento de Comentários do Gestor ao Relatório
Preliminar de Fiscalização (peça 93, p. 68) foram apresentadas à DE e que a evolução da proposta
ficou evidenciada pelos seguintes pontos:
a) melhoria da oferta feita (US$ 870 MM x US$ 892 MM);
b) aumento do prazo de recebimento dos earn-outs (3 anos x 15 anos), o que potencializou as
chances de recebimento; e
c) pela inclusão de Equador na transação, cuja perspectiva de avaliação era negativa.
210. A Petrobras refuta o argumento do Relatório Preliminar de Fiscalização de que a
permanência parcial no ativo Río Neuquén teria comprometido os objetivos gerar caixa. Argumenta
que apesar da busca pela alienação total da Pesa, a melhor oferta e única válida em escopo não
contemplava esse ativo e a suspensão ou retardamento do processo não traria benefícios à companhia.
Ademais, informa que esse desmembramento atingiu menos de 20% do valor total da Pesa, tomando
como base a avaliação interna (peça 93, p. 69-70).
211. A jurisdicionada argumenta ainda que o DIP NN 40/2016 apenas concedeu a exclusividade
para a negociação com a Pampa, sendo que sequer era exigível pela Sistemática de Desinvestimentos
tal ação, o que demonstra o zelo da equipe responsável pelo projeto.
212. Continuando em seus argumentos, a Petrobras esclarece que tanto a avaliação interna
quanto externa possibilitou a segmentação do valor por ativo que compõe a Pesa.
Análise dos argumentos da Petrobras
213. Quanto ao exposto pela Petrobras acerca da reversibilidade da operação após a aprovação
do DIP NN 40/2016, acatam-se os argumentos apresentados tanto em função das cláusulas de não
obrigatoriedade de conclusão do negócio no acordo de exclusividade estabelecido com a Pampa, bem
como do que foi descrito no Comunicado ao Mercado da sujeição da operação às aprovações internas e
externas.
214. Quanto ao conteúdo do DIP NN 40/2016, os argumentos da Petrobras são no sentido de que
as apresentações feitas para a DE e o CA, em 25/2/2016 e 26/2/2016, respectivamente, continham
todas as informações questionados no relatório preliminar.
215. Examinando as atas das Reuniões n. 1.434 do CA (Evidência 52) e 5.272 da DE (Evidência
74), verifica-se que foram realizadas as apresentações. Do conteúdo da ata também é possível extrair
que os diretores que participaram foram os mesmos que deliberaram acerca do DIP NN 40/2016.
216. Analisando os slides das apresentações (Evidências 53 e 54), verifica-se que as figuras e
gráficos elucidam, de forma sintética, as diferenças entre as avaliações internas e externas. Ademais, é
importante trazer as informações quanto às conclusões e recomendações da referida apresentação:
Conclusões
– Apenas empresas argentinas se interessaram pela transação e apenas 1 oferta vinculante foi
obtida.
– Momento de grandes mudanças no cenário internacional, e especialmente argentino,
ocasionando incertezas com relação às premissas utilizadas nas avaliações econômicas.
– Existe a percepção de que o preço base ofertado pela Pampa reflete sua máxima capacidade de
pagamento upfront em dinheiro.
– Embora o valor ofertado esteja alinhado com a avaliação externa e o valor de mercado, este é
inferior ao valor percebido pela Petrobras para a PESA.
− As diferenças na percepção de valor entre as avaliações interna e externa decorrem de
diferentes premissas como: manutenção do preço de petróleo no mercado argentino no patamar atual,
premissas para Venezuela que envolvem mudança do modelo de negócio e captura de valor através de
investimento no Downstream.
− A oferta da Southern Cross para aquisição dos ativos de Downstream e G&E é menos atrativa
que a da Pampa para aquisição da participação na PESA.
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− A transação envolverá a realização, além da venda da Pesa, de outras operações complexas, a
serem conduzidas em paralelo pela Pesa (exclusão de Bolívia, Equador, Farm In de 50% do Rio
Neuquen e Earn Out de Kinteroni)
− A necessidade de refinanciamento da dívida pela PESA, em substituição aos bonds, atualmente
garantidos pela Petrobras, é uma condição precedente para o fechamento da transação
− A investigação complementar da Pesa e Pelsa, iniciada em 22/02/2016, feita pela TRW, GDC
e EY, pode impactar o prazo legal de publicação dos Demonstrativos Financeiros na Argentina,
ocasionando reflexos no Projeto Moma.
Recomendações
Considerando que:
− Não faz parte do interesse estratégico da Petrobras atuar na Argentina como empresa integrada,
com atividades de upstream, downstream, petroquímica, gás e energia;
− É muito interessante a oportunidade de efetuar a venda da participação na PESA, mantendo
participação na área de Rio Neuquen, ativo de maior valor individual do seu portfólio e que contém a
formação de Punta Rosada, com grande potencial de tight gas;
− O valor da oferta final da Pampa está em linha com a avaliação externa elaborada pelo assessor
financeiro e representa um prêmio em relação ao valor de mercado, embora seja inferior à avaliação
interna;
− O TCU apontou em seu Acórdão 1941/2015 [relator Ministro Vital do Rêgo] que auditará os
processos de desinvestimento e que identifica como um dos fatores de risco o fechamento de operação
por preço inferior à avaliação da Petrobras ou de seus consultores externos;
Recomendamos:
− Prosseguir com as negociações junto a Pampa, finalizando os termos contratuais do SPA e
demais contratos;
− Conceder exclusividade por um período de 30 dias, com possibilidade de renovação por igual
período;
− Providenciar duas avaliações econômicas fairness opinions adicionais, visando melhor
suportar a decisão final sobre a transação;
− Completar o processo de due diligente de integridade da Pampa;
− Solicitar ao DGRC análise sobre a conformidade do processo de desinvestimento.
217. Dessa forma, como os diretores que aprovaram o DIP NN 40/2016 participaram da referida
reunião, todos estavam cientes das circunstâncias envolvidas na negociação, bem como do fato de que
o valor da oferta se encontrava abaixo da avaliação interna ao se conceder a exclusividade de
negociação com a Pampa.
218. Sendo assim, considerando que:
218.1. o objetivo do DIP NN 40/2016 foi o prosseguimento das negociações junto à Pampa,
concedendo exclusividade de negociação por um período de 30 dias;
218.2. tanto a DE quanto o CA foram devidamente cientificados, em reuniões que antecederam a
deliberação do DIP NN 40/2016, sobre a proposta da Pampa ser inferior ao valor da avaliação interna e
das diferenças existentes entre essa avaliação e a externa;
218.3. os termos do acordo de exclusividade estabeleciam cláusulas de não obrigatoriedade de
conclusão do negócio.
219. Entende-se que a Alta Administração estava ciente da oferta abaixo da avaliação interna e
das diferenças entre as avaliações interna e do assessor financeiro antes da apreciação do DIP NN
40/2016, e com isso, as informações contempladas nas conclusões do referido DIP eram suficientes
para as proposições que apresentava. Logo, elide-se os indícios de irregularidade apontados acerca da
falta de qualidade das informações comparativas entre as propostas e as avaliações interna e externas
no âmbito da submissão e apreciação do DIP NN 40/2016.
220. Sobre a participação da Comissão de Alienação, conforme os comentários da Petrobras,
verifica-se que ela não participou nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. Ademais, a situação em
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tela não se enquadra como uma orientação superior, tal qual sugere a empresa na sua manifestação,
uma vez que para tal, a comissão deveria continuar a participar do processo de negociação.
221. Salienta-se que além da competência prevista no item 3.3.1.5 da Sistemática de
Desinvestimentos, transcrito no parágrafo 0 deste relatório, o DIP Jurídico 178/2006 (Evidência 55),
referenciado pela Sistemática de Desinvestimento como o normativo base para a disciplina do
processo de negociação com as empresas classificadas no procedimento licitatório, também atribui à
Comissão responsável pela Licitação a atribuição para realizar a negociação das condições da
proposta.
222. Dessa forma, o afastamento da Comissão de Alienação nas negociações ocorridas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2016, as quais resultaram na venda da Pesa, constituem-se em
descumprimento do item 3.3.1.5 da Sistemática de Desinvestimentos e do DIP Jurídico 178/06
(Evidência 55).
223. Acerca da modificação de objeto da venda da Pesa, o argumento da diversidade dos ativos
que compõe a Pesa não é suficiente para elidir a questão. A Petrobras poderia ter flexibilizado o
desmembramento de outros ativos, tal qual no Process Letter entregue a todos os participantes no caso
do ativo Colpa Caranda, onde solicitou que fosse indicado o valor para esse ativo separadamente
devido a possibilidade de exclusão do ativo. Com isso, todos os participantes poderiam compor sua
oferta de maneira a precificar sua percepção dos valores dos ativos.
224. Todavia, é importante analisar o panorama do processo competitivo para avaliar o impacto
do incidente de quebra de isonomia ocorrido. Na primeira rodada de ofertas, foi recebida apenas uma
proposta vinculante da empresa YPF, cujo valor era abaixo das avaliações interna e externa, com
mudanças significativas nas condições da Process Letter e que por fim declinou do projeto. Na
segunda rodada, foram recebidas duas propostas vinculantes, sendo que a proposta da Pampa além de
ter sido superior à da Southern Cross, também contemplava um maior número de ativos. Essa proposta
original da Pampa também era superior à avaliação externa, porém inferior à avaliação interna.
225. Ademais, cabe destacar que a proposta da Pampa em 25/2/2016, após as negociações sobre
a oferta original, com a inclusão do farm-in sem ônus sobre 50% da participação da Pesa na concessão
de Río Neuquén constituiu-se em um avanço na proposta que representava uma vantagem econômica
para a Petrobras. Logo, se fosse mantida a proposta original da Pampa, não existiria qualquer
indicativo de quebra de isonomia, porém, a Petrobras não obteria o ganho econômico advindo do
desmembramento do ativo do Río Neuquén.
226. Dessa forma, no caso em questão, após duas fases de processo competitivo, apenas uma
empresa apresentou proposta superior ao valor de uma das avaliações disponíveis à Petrobras. O
desmembramento do ativo Río Neuquén ocorrido ao longo do período de negociações possibilitou um
ganho para a Petrobras. O processo de desinvestimento da Pesa já estava em atraso e reiniciar o
processo competitivo para oferecer aos demais participantes a oportunidade de apresentar uma
proposta com o desmembramento da Pesa poderia retardar o processo sem que houvesse alguma
proposta firme de outra participante, dado o baixo interesse após duas rodadas de processo
competitivo.
227. Outro ponto importante é que a versão da sistemática vigente à época (versão de 2014), não
previa o procedimento a ser adotado em caso de alteração do escopo/objeto do projeto de
desinvestimento, porém, tal lacuna já foi suprida na versão aprovada em 24/1/2017, que traz, em seus
itens 6.4.5 e 6.7.11, descritos a seguir, a previsão de repetição da solicitação de propostas de forma a
assegurar a isonomia:
6.4.5. A Comissão de Alienação não poderá, após o início da Fase 2, alterar o Objeto do Projeto de
Desinvestimento. Caso identifique-se como necessária, a alteração do Objeto do Projeto de Desinvestimento
deverá ser aprovada pela Diretoria Executiva, caso em que o Projeto de Desinvestimento deverá retornar ao
início da Fase 2.
(...)
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6.7.11. A Diretoria Executiva, na aprovação do Portão 3 – Figura 2, poderá aprovar também Alteração de
Escopo do Projeto de Desinvestimento caso a Comissão de Alienação identifique oportunidades vantajosas.
Nesse caso, poderá a Diretoria Executiva aprovar a repetição da solicitação de Propostas Não-vinculantes ou o
início do Processo Competitivo, previsto no item 6.8, incorporando a Alteração de Escopo aprovada.

228. Pelo exposto, entende-se que a irregularidade ocorrida foi de baixa gravidade e que a
jurisdicionada já tomou medidas para evitar a sua repetição nos processos futuros, de forma que a
atuação desta Corte de Contas não se faz necessária.
229. Cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de Auditoria
Operacional do TCU, o tópico “5.1.1.3 Análise das avaliações existentes à época da aprovação do DIP
NN 40/2016” do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi excluído na versão final em
decorrência do acolhimento da argumentação supracitada e da argumentação apresentada nos
parágrafos 201 a 205 e 239 a 245 da Manifestação da Petrobras (peça 93).
6.1.2 Aprovação da venda da Pesa em valor inferior aos patamares das avaliações internas
da Petrobras sem justificativas (DIP Aquisição e Desinvestimentos 32/2016)
230. Explanados os aspectos que envolveram decisões importantes para a autorização do
prosseguimento das negociações junto à Pampa e da finalização dos termos dos instrumentos
contratuais pertinentes à transação da venda da Petrobras Argentina S.A. relacionados ao DIP NN
40/2016 (Evidência 1), há que se discorrer agora sobre a forma com que foi apresentada, no âmbito do
DIP A&D 32/2016 (Evidência 2), a oferta de compra da Pesa para aprovação, tanto para a Diretoria
Executiva (DE) quanto para o Conselho de Administração (CA) da Companhia, principalmente, sob a
perspectiva econômico-financeira.
231. As referências utilizadas nesta análise são as mesmas utilizadas no Documento Interno da
Petrobras (DIP) A&D 32/2016, de 11 de maio de 2016, que antecedeu de forma mais imediata a
inclusão nas pautas da DE e do CA para embasar os últimos atos colegiados atinentes à aprovação da
venda, em reuniões ocorridas no mesmo dia, em 12 de maio de 2016. As referências a serem
destacadas são as seguintes:
i) as avaliações internas da Petrobras;
ii) a avaliação apresentada pelo Assessor financeiro (Evercore) que conduziu a venda da Pesa
para a Petrobras;
iii) a fairness opinion apresentada pelo Banco Crédit Agricole;
iv) o valuation report apresentado pelo Banco Itaú S.A.; e
v) a proposta da Pampa Energía.
6.1.2.1 Riscos decorrentes da adoção de parâmetros externos de avaliação para aceitação da
oferta da Pampa
232. No DIP A&D 32/2016, foi recomendada a aprovação da venda da Pesa para a Pampa
Energía, respaldando-se, principalmente, nas avaliações externas e fairness opinions, que apontaram
que a negociação era justa do ponto de vista econômico-financeiro, enquanto que as avaliações
internas, em diferentes cenários corporativos, indicaram que a percepção de valor do ativo, na visão da
Companhia, era superior à materializada na proposta da Pampa, de forma que a realização da venda
atrairia indícios de potencial diferença desfavorável à Petrobras sob essa ótica. A seguir, serão
apresentados riscos identificados pela equipe de fiscalização do TCU relacionados a cada uma das
instituições financeiras contratadas para atuar na venda da Pesa.
233. Inicialmente, há que se mencionar que a contratação de assessor financeiro para atuar em
projetos de desinvestimentos é prática usual do mercado, como também a presença de cláusula de
sucesso a que faz jus a instituição financeira contratada em caso da venda do ativo se concretizar.
234. Tratando da contratação do Evercore, caso uma das propostas para a compra da Pesa fosse
aceita, haveria um incremento na sua remuneração, enquanto assessor financeiro, de 0,2% do valor da
transação. No caso concreto, isso significaria, em uma proposta base de US$ 892,00 MM, algo em
torno de US$ 1,78 MM. Caso a negociação não se concretizasse, o Evercore somente faria jus a uma
parcela indenizatória a título de despesas reembolsáveis até o limite de US$ 150.000,00. Esse tipo de
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contratação traz para o processo decisório riscos inerentes a interesses conflitantes do assessor
financeiro, que enxergaria na concretização do negócio uma possibilidade de auferir a remuneração
contratualmente prevista.
235. No caso do Crédit Agricole, há dois aspectos a salientar. Primeiro, o banco foi contratado
pela Petrobras para fornecer uma opinião sobre ser justa ou não a oferta da Pampa (Fairness Opinion).
Entretanto, há que salientar que essa instituição financeira foi contratada para atuar de forma
continuada para a Companhia, o que incorporaria riscos decorrentes de um contrato de longa duração,
com intensa interação com os gestores da Petrobras, sem alternância de prestadores de serviços.
236. Isso porque, a Petrobras contratou, em 19/10/2015, o Banco Crédit Agricole Brasil S.A., no
âmbito da carteira de desinvestimentos da Gerência de Novos Negócios, para a emissão de vinte
pareceres, por meio de procedimento licitatório, conforme documentado a partir da página 154 do
Anexo 46 (Evidências 7 e 8) do DIP A&D 32/2016. O preço acordado foi de R$ 369.796,67 para cada
fairness opinion emitida.
237. Naquele momento, segundo Anexo 42 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 26), a carteira era
composta por 36 projetos. Ou seja, o contrato celebrado com o Banco Crédit Agricole Brasil S.A.
poderia representar atuação em 55% dos projetos de desinvestimentos na carteira.
238. Segundo, se por um lado o Crédit Agricole Brasil. S.A. deveria apresentar opinião se a
oferta da Pampa Energía era justa, por outro, a sua Controladora, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, participou de um pull de instituições financeiras que financiaram a compra da Pesa
pela Pampa Energía. Foi o que declarou expressamente a Pampa Energía, quando anunciou como fato
relevante, em 27 de Julho de 2016, o closing da negociação com a Petrobras:
The source of proceeds used to pay the Transaction’s Price are the following:
(…) Bank financing grated to Pampa, which originally was for up to an amount of US$ 700 million and
was increased to up to US$750 million approximately, as Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
and Banco Hipotecario have joined the syndicate granting the borrowing (the ‘Syndicate Loan’). (grifos nossos)
Tradução: A origem dos recursos usados para pagar o preço da transação é listada a seguir:
(...) O financiamento bancário destinado a Pampa era, originalmente, de até US$ 700 milhões e foi
aumentado para aproximadamente US$ 750 milhões, com a aderência do Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank e do Banco Hipotecário ao consórcio que concedeu o empréstimo. (grifos nossos)
Fonte: https://www.evaluateenergy.com/Universal/View.aspx?type=Story&id=152531 (acessado em
16/4/2018)

239. Em que pese esta informação ter sido divulgada pela Pampa apenas no closing, em
27/7/2016, não se pode descartar que a atuação do Crédit Agricole na venda da Pesa também atrairia
conflitos de interesse, pela atuação simultânea em lados opostos da negociação.
240. Acerca do tema, vale também trazer à baila uma cláusula contratual do acordo firmado entre
a Petrobras (Contratante) e o Banco Crédit Agricole Brasil S.A. (Contratado), que versa acerca de
situações de conflito de interesse, anteriores e posteriores a emissão da Fairness Opinion e que
estabelece vedação à concessão de financiamento para um potencial comprador com relação à
transação:
2.27. No momento em que a CONTRATANTE solicitar ao CONTRATADO a emissão de Fairness
Opinion em relação a determinada Transação, o CONTRATADO deverá se certificar de que não possui
qualquer relação com o potencial comprador, que possa caracterizar um conflito de interesses. Caso o
CONTRATADO verifique a existência de relacionamento prévio com o potencial comprador indicado pela
CONTRATANTE, deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, para que esta cancele a solicitação de
serviço para a Transação em questão. Neste caso, ainda que a solicitação de serviço seja cancelada na forma
desse item 2.27, o CONTRATADO deverá guardar sigilo, na forma da Cláusula Décima Primeira - Sigilo, em
relação a qualquer informação que lhe tenha sido fornecida sobre a Transação.
2.27.1. Após a verificação pelo CONTRATADO acerca da inexistência de conflito de interesses com
potencial comprador de determinada Transação, e a sua aceitação pela CONTRATANTE, o CONTRATADO se
compromete a (1) não atuar como assessor financeiro para um potencial comprador com relação àquela
Transação, e (2) não conceder ou coordenar financiamento para um potencial comprador com relação à
Transação em questão. Essas limitações não serão aplicáveis se o CONTRATADO tiver obtido autorização
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prévia e por escrito da CONTRATANTE, ficando acordado que tal autorização não será negada de modo não
razoável. O CONTRATADO e suas Afiliadas, contudo, não estarão impedidos de (i) se envolver em operações
de dia-a-dia de crédito ou de mercado de capitais desde que não seja de seu conhecimento que o cliente em
questão utilizará os recursos de tais operações para a aquisição de um dos ativos objeto da Transação em
questão; e (ii) dar continuidade a suas atividades de seu curso normal de negócios, incluindo, por exemplo,
corretagem, gestão de recursos de terceiros, derivativos, envolvimento em programas de notas promissórias,
commercial paper, empréstimo colateralizado e operações similares, leasing, análise de valores mobiliários,
negociação secundária de valores mobiliários, títulos ou posições contratuais oriundas de empréstimo e
arbitragem de oportunidades envolvendo qualquer terceiro que não contrariem os subitens (1) ou (2) deste item.
(grifo nosso)

241. Sem adentrar no mérito acerca de eventual descumprimento contratual, o que se pretende
destacar é que a presença dessa cláusula no contrato com o Crédit Agricole do Brasil S.A. tipificou a
situação encontrada como uma situação de conflito de interesse.
242. Ressalta-se, também, a participação do Banco Itaú, que teve a sua contratação para
fornecimento de um valuation report no âmbito do Projeto Moma efetivada no dia 11/5/2016 e o
respectivo relatório entregue imediatamente no dia seguinte, em 12/5/2016, mesmo dia das aprovações
da venda nos dois órgãos colegiados da Petrobras. Entende-se ser inviável a execução de um serviço
deste porte e com a complexidade que lhe é inerente, com um padrão de qualidade adequado, em
apenas um dia. Adicionalmente, informa-se que foram identificados outros indícios de irregularidades
na contratação do Banco Itaú BBA S.A. que foram agrupados e elucidados no achado disposto no
tópico 0.
243. Por fim, cabe destacar a análise feita pela equipe de auditoria interna da Petrobras no
Relatório de Auditoria R-26.P.157/2016 (Evidência 46) no tópico “Inconsistências nas informações
dos relatórios dos assessores externos apresentados à alta administração”. A motivação deste item foi a
identificação pela equipe de auditoria interna da Petrobras de um erro material na quantificação da
proposta que serviu de base para o parecer de Fairness Opinion do Banco Crédit Agricole, uma
premissa fundamental para o relatório, e que gerou uma sobre avaliação de aproximadamente 4% na
proposta da Pampa Energía.
244. A partir daí a equipe de auditoria interna pesquisou junto à gerência de Aquisições e
Desinvestimentos sobre a existência de procedimentos de análise interna acerca dos relatórios de
Fairness Opinion e Valuation Reports externos. A A&D informou que não há qualquer evidência de
análise interna desses relatórios antes do processo de venda ter sido submetido à Alta Administração.
245. Na manifestação da Unidade responsável da Petrobras, aduziu-se que:
Sobre a afirmação de que não há evidência documental da análise interna dos relatórios de Fairness
Opinion e Valuation, cabe esclarecer que esse tipo de atividade, pela sua natureza, não resulta em evidências
materiais. No entanto, tal fato não representa que a análise não tenha sido realizada por A&D, sendo certo ainda
que após a sua realização, as informações relevantes desses relatórios foram incorporadas aos documentos
submetidos aos decisores (DIP e apresentações). Nesse ponto, é importante frisar que a função precípua da
fairness opinion é a obtenção de uma opinião isenta de um especialista acerca do negócio almejado pela
Petrobras, de modo que não cabe uma análise crítica por parte da Companhia, sob pena de se prejudicar a
isenção do banco ao elaborá-la.

246. Na Nota da Auditoria Interna que agrega uma análise completa das informações levantadas
no tópico, foi materializada a seguinte conclusão:
Quanto às Inconsistências nas informações dos relatórios dos assessores externos apresentados à alta
administração, muito embora a Unidade julgue “que se tratou de erro pontual, não havendo qualquer evidência
de que outro erro de mesma natureza tenha sido cometido no processo de avaliação do citado banco”, deve-se
instituir mecanismo de controle para detectar e corrigir inconformidades no correspondente relatório antes de
sua submissão à Alta Administração.

247. A equipe de fiscalização do TCU alinhou-se com o entendimento da auditoria interna da
Petrobras no sentido de compreender que a falta de um mecanismo de controle para detectar e corrigir
inconformidades nos relatórios externos antes de sua submissão à Alta Administração constitui um
ponto de fragilidade em projetos de desinvestimento, sendo assim um risco sistêmico atrelado às

655
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

avaliações externas.
248. O que acentua o cenário de risco relatado nos parágrafos anteriores é o fato de que se
constatou dois patamares distintos nas avaliações do projeto: um relacionado às avaliações internas e o
outro às avaliações externas, conforme depreende-se do Gráfico 1.
249. Apesar de apresentarem visões distintas (comprador e vendedor), questiona-se a
plausibilidade das divergências verificadas entre as avaliações da Petrobras e a do Evercore, assessor
financeiro contratado para atuar na venda da Pesa, do Crédit Agricole, banco que emitiu fairness
opinion apontando ter sido justa a oferta da Pampa Energía, e do Banco Itaú, que apresentou um
valuation report adicional, em observância à recomendação do Comitê de Investimentos.
250. O gráfico a seguir demonstra o valor da avaliação interna no cenário de referência da
Petrobras (Cardume) sem deduções, os intervalos de avaliações internas com deduções, a projeção da
oferta aceita (na visão do DIP A&D 32/2016) e os intervalos das avaliações externas contratadas pela
Petrobras, acompanhadas das percepções das ofertas pelos agentes financeiros, que foram
demonstrados no processo decisório.
Gráfico 1 - Comparação da oferta aceita com as avaliações utilizadas no processo decisório

Fonte: Elaboração própria a partir de DIP A&D 32/2016

251. Destaca-se do gráfico acima, o fato de os valores das avaliações externas se afastarem
significativamente daqueles obtidos com as avaliações internas da Petrobras, tanto no que se refere à
percepção de valor da oferta da Pampa Energía quanto no que se refere aos próprios valores para a
Pesa. Entende-se que esse fato ao menos ensejaria uma verificação mais acurada das causas das
diferenças, para orientar a tomada de decisão da venda da Pesa.
6.1.2.1.1 Comentários do Gestor
Argumentos da Petrobras
252. Acerca dos riscos levantados pela equipe de fiscalização na atuação dos agentes externos de
avaliação, a Petrobras inicia a argumentação com a elaboração de um panorama geral abordando a
dinâmica da atuação desses agentes e da elaboração dos relatórios de avaliação e fairness opinions.
253. Salienta que a Sistemática de Desinvestimentos de 2014 previa a emissão de apenas uma
fairness opinion, por parte do assessor financeiro, ao passo que a revisão do normativo, em 2016,
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indicava a realização de uma fairness opinion adicional. Não obstante, aponta que no projeto Moma
foram solicitados três pareceres externos sobre a negociação, o que evidencia a diligência dos gestores.
254. A jurisdicionada elucida que o objetivo da participação de agentes externos na composição
de uma das perspectivas avaliativas nos processos de alienação é superar as limitações de utilizar
apenas a visão interna, evitando vieses e buscando um processo em que se aprimore a análise da
percepção de valor do ativo, ampliando-a para além do contexto Petrobras.
255. Reforça a importância da participação de diferentes agentes citando que o contexto da
indústria de Óleo e Gás, e em especial na Argentina à época do desenrolar do Projeto, era de grande
incerteza, o que ocasionava a projeção de caminhos completamente distintos entre as organizações.
256. Sobre a possibilidade de manipulação de dados nas avaliações, aduz que a incidência de
viés não é exclusividade da perspectiva avaliativa externa. Neste contexto, atenta para o fato de que a
maior parte dos dados e alguns modelos utilizados na avaliação interna foram providos pela sede da
Petrobras na Argentina, para quem um processo de venda poderia não interessar devido ao potencial de
downsizing corporativo. Destarte, pelas mesmas razões de profissionalismo, imagem e proteção
contratual da avaliação externa, assevera que se buscou minimizar a possibilidade de erro intencional
na avaliação interna.
257. Por fim, a Petrobras destaca que o processo de emissão de uma fairness opinion passa pelos
mais altos comitês de análise das instituições financeiras, os quais contam com a participação de
pessoal experiente e capacitado para a tarefa de ponderar se a oferta é justa ou não.
258. Quanto à indicação da equipe de fiscalização de um potencial conflito de interesse na
avaliação externa do assessor financeiro Evercore, em virtude da remuneração sob a forma de success
fee, a Petrobras alega que tal assertiva não encontra amparo.
259. Primeiramente, expõe que o estabelecimento no mercado das relações contratuais usuais
entre agentes econômicos e seus assessores financeiros decorre de longa evolução das práticas
negociais, a partir das quais tem se buscado equilibrar os interesses envolvidos.
260. Aduz que o estabelecimento de um success fee caracteriza mecanismo de incentivo
predominante no sell side (lado vendedor), justamente por alinhar os interesses das partes, ou seja,
quanto maior o valor de venda de uma ativo, maior o valor a ser recebido pelo assessor (peça 93, p.
77).
261. Em seguida, ressalta a expertise do assessor financeiro Evercore, conforme demonstrado
pela qualificação técnica do pessoal envolvido diretamente na operação e o histórico de realizações do
citado banco. Destaca também, que o principal ativo de uma instituição financeira é a credibilidade
que os demais agentes de mercado lhe atribuem e, destarte, a pressuposição de que um banco do porte
do Evercore poderia incorrer em deliberada manipulação, adequando uma fairness opinion à proposta
do projeto em questão para receber, em contrapartida, o valor correspondente à taxa de sucesso de uma
transação, colocando em risco uma imagem institucional sólida, parece bem pouco provável (peça 93,
p. 78-80).
262. Outro ponto trazido à baila pela Petrobras (peça 93, p. 81) é o de que os bancos de primeira
linha, como é o caso do Evercore, têm como prática, seguindo orientações regulatórias, como a Rule
5150 da FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) e outras, a utilização de grupos distintos
para integrar o Fairness Committee e assessorar a transação e informa que, via de regra, o processo de
aprovação da fairness opinion inclui ainda a revisão da análise econômica contida no material a ser
aprovado.
263. Adicionalmente, cita trecho da mesma norma, a Rule 5150 da FINRA, que afirma que:
If at the time a fairness opinion is issued to the board of directors of a company the member issuing the
fairness opinion knows or has reason to know that the fairness opinion will be provided or described to the
company's public shareholders, the member must disclose in the fairness opinion:
[ ... ] if the member has acted as a financial advisor to any party to the transaction that is the subject of the
fairness opinion, and, if applicable, that it will receive compensation that is contingent upon the successful
completion of the transaction, for rendering the fairness opinion and/or serving as an advisor;
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Tradução:
Se, no momento em que uma fairness opinion for emitida aos órgãos colegiados de uma companhia, o
agente que emitir a fairness opinion souber ou tiver motivos para saber que a fairness opinion será fornecida ou
descrita aos acionistas públicos da empresa, o agente emissor deve divulgar na fairness opinion:
[...] se atuou como consultor financeiro para qualquer parte da transação que é objeto da fairness opinion
e, se aplicável, que receberá uma compensação que depende da conclusão bem-sucedida da transação para
prestar a fairness opinion e/ou servir como consultor;

264. Sobre o excerto, destaca que a referida norma recomenda apenas que a estrutura
remuneratória seja divulgada e não que se evite a sua adoção, concluindo ser razoável inferir que, caso
a entidade considerasse essa atuação como inapropriada ou conflituosa, tal conduta seria vedada pelo
regulamento.
265. A Petrobras elucida ainda que (peça 93, p. 84) na prática de mercado norte-americana
instituições financeiras comumente oferecem o serviço de fairness opinion como um produto
complementar ao serviço de assessoria na operação de M&A. Bancos e reguladores têm historicamente
tomado a posição de que essa dupla atuação não necessariamente implica um conflito de interesses
desde que tais potenciais conflitos de interesse sejam adequadamente informados, em especial, para
investidores que tenham que tomar uma decisão de investimento com relação à operação.
266. Para ratificar a ideia de que é usual a emissão de fairness opinion pelo assessor financeiro
da transação, a jurisdicionada colacionou uma pesquisa datada de 2015, emitida pelo escritório de
direito empresarial Blake, Cassels & Graydon LLP, que mostra que nos casos em que não há exigência
legal específica, em 76% o emissor da Fairness Opinion é o assessor financeiro da transação, em 12%
o emissor é um assessor independente da relação, e nos outros 12% a fairness opinion é emitida por
ambos (peça 93, p. 82).
267. Por fim, sublinha o fato de que no processo em tela foram contratadas outras duas
instituições que não participaram e não tinham qualquer relação com a transação, o que serve
justamente para mitigar o risco mencionado de viés na avaliação do assessor financeiro e que todas as
análises feitas pelas instituições financeiras independentes mostraram que o valor da oferta recebida
era compatível com o valor justo de mercado (peça 93, p. 85-86).
268. No que diz respeito ao apontamento do Relatório Preliminar de Fiscalização acerca da
necessidade de verificação mais acurada das causas da diferença entre os resultados das avaliações
internas e externas, a Petrobras alega que a construção modular das avaliações e a sensibilidade a taxas
distintas permitiram construir os gráficos ponte que ajudaram os decisores a entenderem a origem das
divergências. Há várias referências ao longo do documento às reuniões de análise crítica e
apresentações de acompanhamento com Diretores e Conselheiros em que essas informações teriam
sido mostradas. Ademais, a Petrobras alega que a imposição de controles, premissas e modelos
avaliativos internos aos avaliadores externos, controlando a execução de seus trabalhos, limitaria
significativamente a compreensão sobre o valor dos ativos, carregando os vícios da avaliação interna à
perspectiva externa.
Análise dos argumentos da Petrobras
269. Como decorrência da extensão e complexidade dos apontamentos e da manifestação da
jurisdicionada neste tópico do relatório, ele será organizado primeiro pelas questões específicas
relativas a cada um dos valuations e agentes externos avaliadores, para depois abordar quesitos gerais
e comuns a todos eles, sendo necessária a inclusão de referências suplementares para dirimir algumas
controvérsias.
270. No que tange à forma de remuneração dos serviços de assessoria financeira e elaboração de
valuation reports e fairness opinion do banco Evercore, que foi feita por meio de uma sucess fee, é
importante trazer à baila o posicionamento do renomado autor e professor Aswath Damodaran,
referência na área de finanças corporativas e avaliação de patrimônio.
271. Em publicação no sítio eletrônico http://aswathdamodaran.blogspot.com (Evidência 77),
Damodaran aponta como um ponto de risco o fato do pagamento do serviço de fairness opinion ser
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desproporcionalmente grande em relação aos serviços de avaliação fornecidos e/ou uma grande parte
dele depender da ocorrência de negócios.
272. Dentro desse contexto, afirma que: “Se o viés é o maior inimigo da boa avaliação, não há
uma maneira mais simples de introduzir vieses nas fairness opinions do que vincular as taxas de
remuneração ao fechamento do negócio (...)”, e classifica como situação ideal aquela em que a
remuneração reflete um pagamento razoável dos serviços de avaliação prestados e nenhum pagamento
depende do resultado da negociação.
273. No caso em tela, vale destacar novamente que a integralidade da remuneração dos serviços
prestados pelo banco Evercore, que envolviam tanto a assessoria financeira prestada no âmbito do
Projeto Moma como a elaboração dos valuation reports e fairness opinion, estava vinculada
exclusivamente à ocorrência da negociação, ou seja, caso a negociação não se concretizasse, o banco
somente faria jus a uma parcela indenizatória a título de despesas reembolsáveis, o que se enquadra na
hipótese de risco supramencionada.
274. Complementarmente, também se faz oportuno citar alguns trechos das razões do julgamento
do “Plan of Arrangement” da aquisição da InterOil Corporation pela ExxonMobil Corporation, feito
pela “Supreme Court of Yukon”, do Canadá, em decisão que aprovou o novo “Plan of Arrangement”
da negociação, uma vez que o anterior havia sido rejeitado por falhas de fairness e compliance, dentre
as quais estavam envolvidas questões relativas à utilização de remuneração por meio de taxa de
sucesso (Evidência 56):
A principal razão para a rejeição do primeiro “Plano of Arrengement” pelo Tribunal de Apelação de
Yukon foi a falha de fairness e governança corporativa, começando com a Fairness Opinion obtida pelo
Conselho de Administração da Interoil, que tinha as seguintes deficiências:
(...)
- não forneceu aos acionistas uma fairness opinion financeira independente com base em
honorários fixos, particularmente na situação em que o CEO tinha um incentivo financeiro para que o acordo
com a Exxon prosseguisse.
(...)
Como resultado dessas deficiências, a minha medida cautelar que permitiu que o novo plano de acordo
prosseguisse continha os seguintes requisitos:
1. Uma Fairness Opinion baseada em uma remuneração fixa preparada por um especialista
respeitável, neste caso preparado pela BMO, que incluiu uma avaliação atualizada dos ativos da lnteroil pela
GLJ Petroleum Consultants Ltd. ("GLJ").
(...)
Na minha opinião, esses requisitos fornecem um padrão mínimo para medidas acautelatórias de qualquer
“plan of arrengement”. Não é aceitável proceder com base em uma Fairness Opinion que esteja de alguma
forma vinculada ao sucesso do acordo.

275. Em que pese o fato da utilização de pagamentos contingentes ao sucesso da negociação ser
uma prática de mercado, realidade que foi reconhecida no parágrafo 0 e também argumentada pela
Petrobras em sua defesa, os excertos mencionados, tanto de Damodaran quanto da Supreme Court of
Yukon, reforçam o entendimento encampado pela equipe de fiscalização de que esta é uma prática que
traz um risco de conflito de interesses ao processo, sobretudo em se tratando de uma remuneração
ancorada exclusivamente na ocorrência da negociação, como é a do caso em tela.
276. Concernente aos pontos de risco levantados no relatório de fiscalização associados ao
Crédit Agricole do Brasil S.A., que foi responsável por emitir uma fairness opinion adicional no
Projeto Moma, a Petrobras não se manifestou de forma específica. Todavia, cabe uma elucidação
adicional acerca de algumas questões.
277. Sobre o fato de que o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, controladora do
Crédit Agricole do Brasil S.A., participou de um pull de instituições financeiras que financiaram a
compra da Pesa pela Pampa Energía, o relatório havia tratado esse tema como uma situação que estava
inserida em um contexto posterior à emissão da avaliação pela instituição financeira. Ocorre que ao
perquirir novamente a documentação do processo, a equipe de fiscalização identificou que já havia
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uma sinalização da atuação do banco Crédit Agricole no financiamento da Pampa Energía no momento
da expedição da fairness opinion, conforme declaração da própria instituição no documento que a
materializou: (Evidência 18)
(...) Em relação à Aquisição Proposta, embora não sejamos parte do acordo de financiamento da Pampa, o
qual, segundo o nosso entendimento, é subscrito pelo Citibank e Deutsche Bank, nós provavelmente
participaremos do empréstimo ponte que será sindicalizado pelos bancos acima. Entretanto, nenhuma pessoa
envolvida na elaboração desta Opinião está envolvida no potencial financiamento da Aquisição Proposta.

278. Nesse contexto, vale revisitar a cláusula contratual da avença entre a Petrobras e o Crédit
Agricole do Brasil S.A. que versava acerca de possíveis conflitos de interesse na atuação da instituição
financeira reproduzida no parágrafo 0 deste relatório.
279. Conforme se depreende da leitura da cláusula 2.27 do contrato, havia a previsão de
cancelamento do serviço na hipótese de existência de relação prévia entre a instituição financeira e o
potencial comprador que pudesse caracterizar um conflito de interesses. Todavia, nenhum registro de
atuação ou análise da Petrobras acerca dessa situação foi identificado na documentação do processo ou
na manifestação da jurisdicionada, assumindo a manutenção do risco causado pela situação de conflito
de interesses aqui materializada.
280. Acerca do relatório do Crédit Agricole também é importante rememorar os fatos relatados
nos parágrafos 0 a 0, que ampliam a condição de risco associada a esse relatório, quais sejam, a
existência de um erro material na quantificação da proposta da Pampa, dado fundamental no âmbito da
fairness opinion e que gerou uma sobre avaliação de cerca de 4,5% no valor da oferta, além da atuação
continuada da instituição financeira junto à área de desinvestimentos da Petrobras relatada no
parágrafo 0.
281. Em relação à execução dos serviços pelo Banco Itaú BBA S.A., o relatório de fiscalização
preliminar apontou que a elaboração do respectivo valuation report se deu em apenas um dia, que foi o
lapso temporal decorrido entre a assinatura do contrato e a entrega do produto, alegando que esse
prazo seria incompatível com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.
282. Na peça de comentários dos gestores, a Petrobras trouxe evidências de que, na verdade, a
execução se iniciou no dia 5/5/2016, data em que foi celebrado um acordo de confidencialidade entre
as partes, o que, apesar de ainda ser um período estreito quando comparado aos 34 dias utilizados pelo
Crédit Agricole, mitiga a questão do prazo de elaboração do relatório de avaliação.
283. Ainda sobre potenciais riscos na prestação de serviços pelo Banco Itaú BBA S.A., impende
salientar que o serviço contratado junto a essa instituição financeira foi um valuation report, produto
que tem um objeto mais limitado do que a fairness opinion, uma vez que diz respeito apenas à análise
dos ativos e não da transação. Nesta esteira, convém mencionar algumas informações do preâmbulo da
valuation report do Itaú que versam sobre a finalidade do produto e a sua aplicabilidade:
O Banco Itaú BBA SA (“Itaú BBA”) foi solicitado pela Petróleo Brasileiro SA - Petrobras (“Petrobras ou
a “Companhia”) para elaborar um relatório de avaliação econômico-financeira (“Valuation Report”) dos
negócios e ativos da Petrobras Argentina. SA - PESA (“PESA”). Este material tem o único propósito de
estimar uma faixa indicativa do valor econômico dos ativos selecionados da PESA, e não é aplicável a
qualquer transação que possa ocorrer envolvendo a Companhia ou qualquer um desses ativos.
Este Relatório de Avaliação indica apenas uma estimativa, a nosso critério, do valor obtido da aplicação
da metodologia Fluxo de Caixa Descontado e outras metodologias. Este Valuation Report não constitui um
julgamento, opinião, consultoria financeira, fairness opinion ou recomendação à administração da Companhia,
da PESA ou de qualquer terceiro, uma vez que não se destina a servir de base para qualquer investimento ou
qualquer outra decisão.

284. Observa-se que de acordo com a previsão do autor para o produto, o valuation report do
Itaú BBA S.A. não é aplicável a qualquer transação que possa ocorrer envolvendo a Companhia ou
qualquer um dos ativos avaliados e que não se destina a servir de base para qualquer investimento ou
qualquer outra decisão. Todavia, o referido relatório foi utilizado como documento de suporte à
decisão do Conselho de Administração da Petrobras, conforme se deduz do Resumo Executivo e da
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Pauta 68 do Conselho de Administração, de forma que há um risco na utilização de um relatório que
não foi concebido para aquela finalidade.
285. Um aspecto geral relativo às avaliações externas, que foi pontuado primeiramente pela
equipe de auditoria interna da Petrobras em seu relatório (Evidência 46), e corroborado por esta equipe
de fiscalização, foi a ausência de mecanismos de controle para detectar e corrigir inconformidades
nestes relatórios.
286. Sobre o tema, cumpre destacar que não se está defendendo aqui a imposição de premissas e
modelos avaliativos internos aos avaliadores externos que limitariam a independência da sua atuação,
conforme alegado pela Petrobras em sua manifestação, mas sim uma verificação do cumprimento do
escopo do serviço, da observação plena das especificações e da consistência interna dos relatórios,
dentro de suas próprias premissas.
287. Nesse contexto, frisa-se que a legislação e os normativos internos da Companhia demandam
que as contratações sejam devidamente gerenciadas e fiscalizadas. Verifica-se no Decreto 2.745/1988,
vigente à época, item 7.1.3, h, tratar-se de obrigatoriedade “a forma de inspeção ou de fiscalização pela
Petrobras”. O Manual da Petrobras para Contratação – MPC (Evidência 76), que segundo seu item
1.1.1 complementa o citado decreto e serve como meio de orientação nas contratações da Petrobras,
especifica, em seu item 5.5 – Gerenciamento e Fiscalização, os procedimentos a serem adotados pelos
prepostos da Petrobras na fiscalização dos contratos.
288. A obrigatoriedade da gestão e fiscalização de contratos também está presente no art. 40,
VII, da Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
289. Devido ao caráter peculiar dos contratos de valution report e fairness opinion, no qual se
deseja manter a isenção da instituição, a utilização do Manual da Petrobras para Contratação – MPC,
empregado aos demais contratos da companhia, pode não ser adequada.
290. Por outro lado, entende-se que os procedimentos empregados pela área de A&D não foram
suficientes para evitar erros aparentes que foram transportados aos documentos decisórios.
291. Logo, alinhando-se ao posicionamento da auditoria interna, esta equipe entende que devem
ser instituídos mecanismos de controle das avaliações externas, fairness opinion e valuation report, a
fim de suprir a Alta Administração de informações confiáveis, detectando e corrigindo possíveis
inconformidades, bem como, atender ao disposto no art. art. 40, VII, da Lei 13.303/2016.
292. Também convém trazer à baila um ponto de risco adicional e aplicável a todas as avaliações
externas levantado por Damodaran em publicação no website http://aswathdamodaran.blogspot.com/
(Evidência 77), que é a origem dos fluxos de caixa que estão sendo usados na avaliação.
293. O autor identifica como situação de perigo aquela em que os fluxos de caixa são fornecidos
pela Administração/Diretoria da Companhia contratante e como situação ideal aquela em que o
avaliador estima receitas, margens operacionais e fluxos de caixa, com informações da Administração
da Companhia contratante sobre planos de investimento e crescimento.
294. Neste diapasão, a equipe de fiscalização identificou que nos relatórios em questão, os fluxos
de caixa foram todos fornecidos pela Administração da Petrobras/Pesa, com a agravante, no caso do
Itaú, em que o cenário macroeconômico também foi fornecido pela Companhia, reduzindo o caráter
independente das avaliações. A seguir, são listados os trechos dos relatórios que evidenciam essas
conclusões:
Evercore:
Os Fluxos de Caixa para os ativos da Argentina, Bolívia e Venezuela foram baseados no Relatório de
Reservas da PESA, conforme fornecido pela Administração da Petrobras. A Evercore aplicou uma ponderação
de riscos a cada ativo e suas categorias de reserva no Relatório de Reservas da PESA. Os Fluxos de Caixa para
os Outros Negócios da Companhia (Other Business) foram baseados nas respectivas projeções financeiras
fornecidas pela administração da Petrobras.
Crédit Agricole:
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Para realizar uma avaliação abrangente para a PESA, quatro referências de avaliação foram selecionadas:
A metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (“DCF”) baseada nas projeções operacionais e financeiras
de PESA de 2016-2050 fornecidas pela Companhia (“Plano de Negócios”)
(…)
Todas as premissas operacionais foram baseadas em informações da Companhia e fornecidas a nós pela
Petrobras, incluindo o Plano de Negócios e as projeções individuais para cada campo de O&G.
Todas as premissas financeiras, com exceção das macroeconômicas, foram baseadas em informações da
PESA e fornecidas ao Crédit Agricole pela Petrobras.
Itaú BBA S.A:
O Itaú BBA se baseou apenas nas projeções fornecidas pela Companhia (Petrobras) e pela PESA.
Nenhuma avaliação independente foi feita em cada um dos drivers que impactam a avaliação.
Além disso, para nossa análise, assumimos um cenário macroeconômico fornecido pela Companhia
(Petrobras) e PESA, que pode ser substancialmente diferente dos resultados futuros.

295. Por fim, a equipe de fiscalização ponderou, no relatório preliminar, que todos os riscos
identificados eram amplificados pelo fato de que se constatou dois patamares distintos nas avaliações
do projeto: um relacionado às avaliações internas e o outro às avaliações externas, conforme
depreende-se do Gráfico 1; defendendo que essa condição ensejaria uma verificação mais acurada das
causas das diferenças para orientar a tomada de decisão da venda da Pesa.
296. Em resposta, a Petrobras alegou que a construção modular das avaliações e a sensibilidade a
taxas distintas permitiram construir os gráficos ponte que ajudaram os decisores a entender a origem
das divergências e que esses assuntos foram debatidos em reuniões de análise crítica e apresentações
de acompanhamento com Diretores e Conselheiros.
297. De fato, os gráficos apresentados nas Figuras 9 e 12 da peça 93, que fizeram parte de
apresentações de atualização do processo dos dias 25/2/2016 e 26/2/2016, trazem demonstrativos que
discriminam os itens e valores que consistiram em diferenças entre as visões Petrobras e do Evercore.
Porém, frisa-se que estas figuras constaram apenas nas apresentações de 25 e 26/2/2016, anteriores à
aprovação do DIP NN 40/2016 que se destinava a aprovar negociação em caráter de exclusividade
com a Pampa; referem-se a versões preliminares dos relatórios; limitavam-se a uma comparação em
relação ao relatório do Evercore; tratavam o assunto de forma sintética; e não compuseram a
documentação de suporte à decisão do Projeto Moma.
298. No que tange à construção modular das avaliações (E&P, G&E, Downstream, G&A), devese ressaltar que apesar de gerar uma compreensão melhor e uma visualização mais detalhada dos
relatórios de avaliação, ela não explica por si só as diferenças entre os valuations, enquanto que as
análises de sensibilidade apresentadas destacam duas variáveis, preços e WACC, fornecendo uma
visão limitada das divergências.
299. A título de exemplo, buscando-se na análise de sensibilidade do relatório do Crédit Agricole
(Figura 15) as variáveis de WACC e cotação do Brent correspondentes ao valuation interno da
Petrobras, WACC=12,9%, e Brent 2016=USD 45,00; se encontraria um Enterprise Value inferior a
USD 973 MM, o que difere em muito do Enterprise Value de USD 2.451 MM, que é o resultado do
valuation interno para essas mesmas premissas, ratificando a ideia de que a explicação das diferenças
entre as avaliações vai além dessas variáveis.
Figura 15 – Enterprise Value (USD MM)- WACC x OIL Prices in 2016
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Fonte: Relatório do Crédit Agricole (Evidência 12)
300. Destarte, entende-se que a informação quanto à explicação das diferenças entre as
avaliações internas e externas deveria ter sido melhor explorada dada a grande amplitude das
distinções, a materialidade dos valores envolvidos e o fato de que esse era o ponto central da tomada
de decisão.
301. Uma vez expostas todas as questões de risco que envolveram as avaliações externas,
somando-se ao fato de que a avaliação interna se encontrava em um patamar de valor substancialmente
superior, de que a proposta da Pampa Energía enquadrava-se apenas nas faixas de valores das
avaliações externas, além das questões de valor detalhadas no tópico 0, compreende-se que se faz
necessária uma averiguação pormenorizada em apartado dos quatro relatórios de avaliação econômicofinanceira a fim de verificar a consistência destes produtos e a idoneidade desta documentação para
subsidiar a tomada de decisão da venda da Pesa.
302. Tal averiguação é importante para um posicionamento da adequação da operação, que como
dito, foi lastreada em avaliações externas contendo as fragilidades supramencionadas, bem como,
avaliar os possíveis graus de responsabilização dos envolvidos, caso seja constatado problemas nas
avaliações que poderão agravar as condutas ora descrita nos demais achados deste relatório. Dessa
forma, será proposta ação de fiscalização para analisar as avaliações externas que subsidiaram a
decisão de venda da Pesa e avaliar conjuntamente a responsabilização das condutas descritas nos
achados deste relatório.
303. É importante deixar claro que as conclusões aqui manifestadas dizem respeito
exclusivamente à existência de riscos vinculados aos relatórios de avaliação que obstam um
posicionamento definitivo sobre as questões de mérito relativas aos valores da tomada de decisão neste
momento processual e, desta forma, não constituem um pré-juízo de invalidade dos respectivos
relatórios.
6.1.2.2 Aspectos relevantes das avaliações do assessor financeiro Evercore
304. Ao todo, o assessor financeiro contratado pela Petrobras apresentou cinco relatórios de
valuation da Pesa, entre final de agosto de 2015 e início de maio de 2016. Notável, a partir da Figura
16, a grande variação de premissas técnicas e resultados desses relatórios em pouco mais de oito meses
de avaliações, a começar pela taxa de desconto (WACC), que iniciou de um destoante patamar de
19,5% (primeiro relatório), para finalizar em 15,3% (ainda alta para os padrões considerados pela
Estratégia da Petrobras em seus cenários de avaliações econômica), em maio de 2016.
Figura 16 - Demonstração da variação do WACC nas avaliações do Evercore
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Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016 e seus anexos

305. A taxa de referência WACC é um dos principais fatores determinantes no resultado da
avalição econômica pelo fluxo de caixa descontado, pois que sua aplicação reduz o valor presente
líquido do fluxo de caixa (VPL). Para exemplificar esse impacto, a partir de exemplo das próprias
avaliações da Evercore, toma-se a análise de sensibilidade de taxa WACC de seu último relatório, à
pag. 57 (portanto, à disposição para análises da Petrobras antes da tomada de decisão).
306. Comparativamente, tem-se o valuation do Evercore sobre a Pesa (WACC 15,3%), com o
valor de sensibilidade, calculado pelo Evercore, à taxa de 12,5%, conforme se depreende da tabela a
seguir:
Tabela 1 – Comparação dos resultados do valuation Evercore em função do WACC
Resultado (US$ MM)
Diferença
Diferença
Parâmetro
(%)
WACC: 12,5%
WACC: 15,3% (US$ MM)
Valuation High
1.798,00
1.416,00
382,00
-21,24%
Valuation Low
1.355,00
1.060,00
295,00
-21,77%
67,2% da Pesa (High)
1.208,00
952,00
256,00
-21,79%
67,2% da Pesa (Low)
911,00
712,00
199,00
-21,84%
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

307. Vê-se que menos de dois pontos percentuais da WACC podem desvalorizar os ativos em
mais de 20%. Caso os DIPs 40/2016 e 32/2016 utilizassem essa informação para melhor analisar a
proposta da Pampa Energía, considerando as premissas econômicas que a Petrobras utiliza para todo o
seus Planos de Negócios, verificaria que a proposta apresentada estaria abaixo também do valuation da
Evercore, considerando essa sensibilidade. Mas no processo decisório da venda da Pesa preferiu-se
fazer a sensibilidade no sentido contrário, aumentando o WACC e reduzindo o valuation interno, ainda
que o valor de proposta da Pampa não tenha alcançado o resultado mínimo da avaliação interna
Petrobras.
308. Também reforça a necessidade de ter havido esse tipo de avaliação pelos gestores da
Petrobras a simples informação comparativa entre as taxas de WACC dos diversos valuations, que
indicam que a taxa utilizada pelo Evercore se afasta da média, sendo superior em praticamente dois
pontos percentuais. É o que demonstra a Tabela 2:
Tabela 2 - Comparação de WACC entre os diferentes valuations
Valuations
Parâmetro
Evercore
Petrobras
Crédit Agricole Banco Itaú
WACC
15,3%
12,9%
13,6%
10,3% - 13,6%
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

309. Considerando que o WACC do Evercore se apresentava significativamente superior às taxas
utilizadas nas demais avaliações, esperava-se que houvesse uma avaliação mais detida acerca da sua
razoabilidade, o que não foi constatado nos autos.
310. Não obstante, as inconsistências técnicas das avaliações econômicas do Evercore sobre a
Pesa não se limitam à taxa WACC. Para exemplificar outros pontos, restringir-se-á apenas às
premissas para ativos de E&P (exploração e produção – upstream), que são os mais representativos no
valuation do fluxo de caixa descontado aplicado. Também, porque, para esses ativos, o domínio
técnico da Petrobras é amplo, com plena condição de se fazer uma crítica sobre os relatórios do
Evercore (análise que não foi realizada).
311. O primeiro ponto, apresenta-se o mais simples. O Evecore adotou como premissa de preços
do petróleo (US$ por boe), para os tipos Medanito (Argentina) e Brent (Inglaterra), com significativas
alterações entre as avaliações de dezembro de 2015 e maio de 2016, conforme se demonstra na Tabela
3:
Tabela 3 – Comparação do preço do petróleo entre os diferentes valuations
Valor (US$)
Tipo de Petróleo e Avaliação
2016
2017
2018
Medanito (Evercore dez 2015) - US$/boe
75,00 72,50 72,50

2019
70,00

2020
70,00
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Medanito (Evercore mai 2016) - US$/boe
67,50 61,50 55,00 55,00 55,00
Brent (Evercore dez 2015) - US$/boe
51,70 57,04 59,96 61,66 61,66
Brent (Evercore mai 2016) - US$/boe
45,91 48,47 50,68 52,49 54,26
Brent (Petrobras abr 2016) - US$/boe
45,00 59,43 60,57 63,68 67,14
Brent (Crédit Agricole mai 2016) - US$/boe 71,00 79,00 81,00 83,00 86,00
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

312. Pela tabela acima, constata-se que o Evercore reduziu as suas projeções para os preços do
petróleo para o último fluxo de caixa calculado consideravelmente em relação às suas próprias
premissas anteriores, sem apresentar justificativas no relatório de avaliação, o que resultou em
considerável redução de valor da Pesa. Verifica-se, também, que as premissas iniciais do Evercore
estavam próximas da visão adotada pela Estratégia da Petrobras e que as aplicadas no relatório final
foram as que destoaram.
313. Além dos efeitos causados pelas premissas do Evercore para a taxa de WACC e preços de
petróleo, também foi significativa a alteração que o assessor financeiro promoveu, entre o primeiro e o
último valuation, com relação às avaliações econômicas das reservas e da produção da Pesa,
novamente com relevante impacto negativo na avaliação de fluxo de caixa descontado.
314. No primeiro relatório do Evercore (agosto de 2015), a avaliação sobre os perfis de reservas
e produção da Pesa foram baseados nos relatórios de reserva da Pesa e no Plano de Negócios da
Petrobras (com qualificação para as reservas de risco 3P). Além disso, as reservas 1P (provadas) eram
baseadas em relatório oficial de certificadora (D&M).
315. Em maio de 2016, a Evercore, sem justificativa, alterou substancialmente a interpretação, e
consignou que sua avaliação sobre os perfis de reservas e produção da Pesa foram baseados, desta vez,
em própria avaliação de risco médio da Evercore, o que produziu um resultado significativamente mais
negativo para as projeções de reservas e produção da Pesa e, consequentemente, no VPL estimado,
demonstrado nas tabelas a seguir.
Tabela 4 – Demonstração das alterações de premissas de reservas entre as versões do valuation do
Evercore
Perfis de reserva e produção Valuation Evercore
Valuation Evercore
Diferença
Pesa
Dez 2015
Mai 2016
Reservas Provadas
210,636 Mboe
183,082 Mboe
27,554 Mboe (-13%)
Reservas Desenvolvidas
123,387 Mboe
108,752 Mboe
14,635 Mboe (-11,8%)
Produção projetada 2016
97,690 boed
62,982 boed
34,708 boed (-35,5%)
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos
Tabela 5 – Demonstração das alterações dos intervalos de riscos de reservas entre as versões do valuation
do Evercore
Valuation Evercore
Valuation Evercore
Intervalo de riscos de
Diferença
Dez 2015
Mai 2016
reserva aplicado Argentina
Das médias
Intervalo e Média
Intervalo e Média
Reservas Provadas (1P)
85,0% – 100,00% (92,5%)
80,0% – 100,00% (90%)
-2,5%
Reservas Prováveis (2P)
60,0% – 70,00% (65%)
30,0% – 70,00% (50%)
-15%
Reservas Possíveis (3P)
20,0% – 45,00% (32,5%)
10,0% – 40,00% (25%)
-7,5%
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

316. Simplificadamente, essas alterações de premissas nos relatórios da Evercore provocaram
uma forte redução na estimativa de valor para os ativos de upstream da Pesa, que pode ser comparada
entre as avalições inicial (agosto de 2015) e final (maio 2016), como se demonstra na Tabela 6.
Tabela 6 - Demonstração dos efeitos nos valores
premissas
Intervalo de valor para Valuation Evercore
ativos Upstream da Pesa
Ago 2015 (wacc 19,5%)
Menor/Maior
(US$ MM)
Menor – US$ milhões
1.723,00
Maior – US$ milhões
2.022,00

do valuation do Evercore em função de alterações de
Valuation Evercore
Mai 2016 (wacc 15,3%)
(US$ MM)
650,00
840,00

Diferença
(US$ MM)

Diferença
(%)

-1.073,00
-1.182,00

-62,27%
-58,45%
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Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

317. Ao comparar o impacto da desvalorização dos ativos de E&P aplicando-se taxas WACC
similares (segundo a tabela de sensibilidade do relatório Evercore), observar-se-á na Tabela 7 que a
redução real foi mais drástica:
Tabela 7 – Estimativa na desvalorização dos ativos de E&P da Pesa comparando taxas similares de
WACC
Intervalo de valor para Valuation Evercore
Valuation Evercore Mai
Diferença
Diferença
ativos Upstream da Pesa Ago 2015 (wacc 19,5%)
2016 (wacc 20,0%)
(US$ MM) (%)
Menor/Maior
(US$ MM)
(US$ MM)
Menor – US$ milhões
1.723,00
477,00
-1.246,00
-72,31%
Maior – US$ milhões
2.022,00
633,00
-1.389,00
-68,69%
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

318. Não se entende razoável que um valuation técnico de ativos de E&P apresente diferenças de
avaliações, em um intervalo de cerca de oito meses, de aproximadamente 70% sobre os mesmos ativos
(considerada taxa de desconto constante).
319. Também não era de se esperar que tais inconsistências passassem despercebidas à análise da
Petrobras, indicando ausência de diligência dos gestores. Primeiro, porque sendo um serviço
contratado pela Petrobras, necessariamente deveria haver uma avaliação da qualidade técnica e
consistência do produto entregue. Depois, a mesma avaliação seria imperativa, dado que houve uma
significativa divergência em relação aos resultados das avaliações econômicas internas da Petrobras,
diante dos quais a oferta da Pampa Energía se mostrou inferior, mas compatível com a última
avaliação da Evercore. Por último, a falta de diligência se expressa com maior magnitude em razão dos
aspectos avaliativos mais controversos se referirem às análises econômicas de ativos de E&P, questão
na qual a Petrobras é especializada e não o agente financeiro contratado.
320. Dessa forma, apesar dos valuations elaborados pela Evercore para avaliação dos ativos da
Pesa aplicarem uma taxa final WACC (15,3%) não tão distante da realidade como a utilizada na
primeira avaliação (19,5%), a grande diferença de taxa (4,2%) que, em condições normais, deveria
repercutir na melhoria da avaliação dos ativos pelo método de fluxo de caixa descontado, na realidade
não evitou uma expressiva subestimativa desses ativos, resultado de inconsistentes alterações de
premissas econômicas.
6.1.2.2.1 Comentários do Gestor
Argumentos da Petrobras
321. Quanto às variações da taxa WACC utilizada pelo Evercore ao longo das versões dos seus
estudos, a Petrobras indica que a Figura 16 do próprio Relatório de Fiscalização evidencia as
justificativas que motivaram cada uma das alterações.
322. Aduz que os questionamentos da Petrobras ao Evercore sobre as taxas adotadas tinham o
objetivo de verificar a consistência do método adotado, sem interferir na avaliação e reforça que a
manutenção da autonomia da avaliação externa, dando liberdade para a definição de premissas,
permite a visualização de um cenário mais amplo por parte dos decisores, com diferentes percepções
de valor.
323. Adicionalmente, destaca a existência de viés na avaliação de qualquer agente, seja interno
ou externo, e contextualiza com trecho da doutrina de Aswath Damodaran que leciona sobre os vieses
de avaliação e as suas fontes, abordando os seguintes tópicos: preconceitos e antecedentes,
comportamento do rebanho, viés de retrospectiva, poder da sugestão e poder do dinheiro.
324. Sobre a necessidade de ter havido avaliação da Petrobras nos valores de WACC utilizados
pelo assessor financeiro Evercore nos seus estudos, a jurisdicionada alega que a tabela com o histórico
dos resultados do fluxo de caixa para o projeto e que explica as variações ocorridas no WACC (Figura
12 do Relatório Preliminar de Fiscalização), aliada aos anexos do relatório que trazem o memorial de
cálculo da taxa, eram instrumentos de controle existentes e que o fato de a taxa ser significativamente
distinta da obtida internamente pela Petrobras não pode servir, por si só, de argumento para avaliação
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de sua qualidade, em especial quando comprovada a aderência da metodologia empregada à literatura
de teoria financeira.
325. Acerca das análises de sensibilidade envolvendo o valuation report do Evercore, a
Petrobras destaca que o banco realizou estudos de sensibilidade nas duas direções e contextualiza o
cenário de incerteza econômica envolvendo projetos de Óleo e Gás, trazendo análise de Damodaran
quanto aos choques nos preços do petróleo, para defender a variedade de visões que poderiam coexistir
à época do projeto (peça 93, p. 95).
326. Em complementação, refere-se à grande quantidade de estudos de sensibilidade realizados
nos Relatórios de Avaliação Interna por meio de mapas de calor, que foram inclusive replicados em
apresentação realizada para a Diretoria Executiva, em 25/2/2016. Destarte, entende não proceder a
afirmação de que houve suposta “preferência” por mostrar uma taxa maior, no sentido de desvalorizar
o ativo (peça 93, p. 97).
327. No que tange à revisão de premissas feita pelo banco Evercore e contestada no Relatório
Preliminar, a jurisdicionada inicia sublinhando afirmação feita pelo Evercore no material de discussão
produzido para embasar as respostas aos questionamentos da equipe de fiscalização do Tribunal (peça
93, p. 101): “(...) em geral, não é inteiramente apropriado comparar o risco entre conjuntos de
previsões (como a equipe de fiscalização do TCU fez), pois, em cada versão as previsões precisam ser
avaliadas por seus próprios méritos e circunstâncias relevantes para o ativo no momento da avaliação”.
328. Em termos de preço, a Petrobras ressalta (peça 93, p. 99-101) o quadro de incerteza
existente à época, uma vez que a queda dos preços ocorrida no final de 2014 não fora rapidamente
revertida como em 2009. Atenta também para o fato de que no período próximo da revisão dos preços
por parte do Evercore (maio de 2016), algumas empresas que projetam preço de petróleo começaram a
perceber que não necessariamente a commodity retomaria os preços praticados anteriormente, e que se
estabelecera um novo patamar de equilíbrio, mais baixo. Outras acreditavam na retomada lenta dos
preços e decidiram manter a projeção de alta, mesmo que mais gradual.
329. Desta forma, a revisão empreendida pelo banco Evercore sinalizou a opção por adotar um
cenário mais em linha com os preços da época, ao passo que a Petrobras supunha preços mais altos
acreditando numa retomada do valor da commodity, porém, ambas as hipóteses encontravam
fundamentação à época (peça 93, p. 102).
330. Além disso, recorda que no caso da Argentina há mais um agravante no exercício de
predição que diz respeito à incerteza quanto à política de preços de petróleo adotada pelo Governo e
defende que a premissa de convergência dos preços no mercado Argentino ao mercado internacional,
adotada pelo Evercore em sua versão mais recente de valuation, era razoável e tinha consonância com
a realidade do mercado (peça 93, p. 102).
331. Por fim, rememora que o DIP NN 40/2016, em seus itens 34 e 35, alertou os decisores para
a necessidade de atualização das avaliações econômicas interna e externa, em função de mudanças de
cenário ocorridas a partir da segunda quinzena de dezembro de 2015, dentre as quais se destacavam
novas políticas de preço na Argentina (peça 93, p. 102).
332. Quanto ao volume produzido, alega que (peça 93, p. 98) a mudança se deu em virtude de
uma postura mais criteriosa do Evercore em relação ao que a Pesa informara projetar produzir em
dezembro de 2015. Entre as razões apontadas estão a não reposição dos investimentos no valor
necessário para desenvolver as reservas, inviabilização de alguns campos em virtude de redução dos
preços do petróleo, aumento de custos devido à inflação e à taxa de câmbio. Soma-se a essas razões o
histórico descendente da produção em anos anteriores, extraído dos Relatórios 20F da Pesa, que
contrariavam a proposta da empresa de aumentar o nível de produção, que foi a referência considerada
na avaliação interna.
333. Com relação às quantificações realizadas no Relatório de Fiscalização sobre as variações
nos intervalos de risco das reservas considerados nas avaliações, a Petrobras aduz que (peça 93, p. 98)
a informação contida na Tabela 5 do Relatório de Fiscalização incorre em erro por não considerar a
proporção das reservas de cada bacia. No Anexo 10 do documento, é apresentada uma proposta de
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correção da tabela com ponderação dos riscos e que conclui pela existência de uma alteração pequena
entre os intervalos de risco dos estudos de Dezembro/2015 e Maio/2016.
Análise dos argumentos da Petrobras
334. Sobre as variações da taxa de WACC, aplicação da análise de sensibilidade, preço e volume
de reservas de petróleo, conforme a análise dos comentários do gestor ao item “0-6.1.2.1 Riscos
decorrentes da adoção de parâmetros externos de avaliação para aceitação da oferta da Pampa” deste
relatório, verificou-se a necessidade de análise mais aprofundada nas avaliações que subsidiaram a
decisão de venda da Pesa. Com isso, será possível explorar as premissas empregadas nas diversas
avaliações e as justificativas empregadas para seu uso. Dessa forma, propõe-se ação de fiscalização
para averiguar as avaliações que subsidiaram a decisão da venda da Pesa.
335. Cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de Auditoria
Operacional do TCU, os parágrafos 231, 232 e 233, a Tabela 5 e o Anexo A do Relatório Preliminar de
Fiscalização (peça 75) foram excluídos na versão final em decorrência do acolhimento da
argumentação apresentada pela Petrobras nos parágrafos 256 a 259 da sua Manifestação (peça 93).
6.1.2.3 Cenário de Referência Petrobras
336. Antes de adentrar na análise das avaliações internas e da proposta da Pampa Energía e da
maneira como essas informações foram tratadas no DIP A&D 32/2016, há que se apresentar uma
síntese da metodologia das avaliações internas da Companhia para a sua participação de 67,2% na
Petrobras Argentina, que foram reportadas no DIP que recomendou a aprovação da venda da Pesa.
337. A área de Estratégia da Petrobras orienta que as decisões econômicas da Companhia devem
ser acompanhadas das análises de viabilidades segundo parâmetros oriundos de três cenários: CORAL,
CARDUME e CORRENTEZA.
338. A figura a seguir, extraída do Plano de Negócio e Gestão 2017-2021 da Petrobras, cuja
apresentação corporativa encontra-se disponível em http://www.petrobras.com.br/pt/quemsomos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/ (acesso em 27/6/2017), apresenta sucintamente as
principais características de cada um dos cenários, também vigentes no momento da decisão do
desinvestimento da Pesa.
Figura 17 - Demonstração dos Cenários Corporativos da Petrobras

Fonte: Petrobras - Apresentação PNG 2017-2021

339. Abordando especificamente o caso do projeto Moma, inicialmente, na avaliação econômica
constante da Nota Técnica de Análise Econômica do Projeto Moma (Evidência 12), emitida no dia
1/12/2016 e com três revisões datadas dos dias 4/12/2016, 8/12/2016 e 17/12/2016, a avaliação foi
feita apenas sob uma ótica, denominada “Carteira Potencial PNG 15-19 Ajustado”, que considera as
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premissas de planejamento aprovadas para o PNG 2015-2019 Ajustado e a implantação da carteira
potencial da Pesa do PNG 2015-2019, além de uma sensibilização dos valores encontrados para os
ativos diante de um panorama de restrição orçamentária e incertezas técnicas identificadas.
340. No dia 25/2/2016, foi emitido o Adendo 1, com uma revisão publicada no dia 14/4/2016,
que consiste na atualização da análise econômica dos ativos componentes do Projeto Moma para as
premissas do cenário corporativo Cardume e apresenta a atualização dos valores apresentados nas
óticas “Carteira Potencial PNG 15-19 Ajustado” e “Carteira Potencial + Incertezas + Restrição
Orçamentária”.
341. Posteriormente, em 6/4/2016, foi emitido o Adendo 2, com revisões publicadas nos dias
14/4/2016 e 10/5/2016, que apresenta a atualização da análise econômica dos ativos componentes do
Projeto Moma para o PNG 2016-2020, em elaboração na época, e visando a atender a uma solicitação
da Área de Novos Negócios, feita em 23/3/2016, foi incorporada a este relatório também a
sensibilidade do valor da empresa aos preços dos cenários corporativos Coral e Correnteza.
342. É importante observar que à época da emissão do Adendo 2, que incorporou a sensibilidade
do valor da empresa aos outros dois cenários corporativos, o projeto Moma já se encontrava em fase
final de negociação, pois após um período intenso de interações entre equipes da Petrobras e da
Pampa, que se deu entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, foi aprovado no DIP NN 40/2016,
em 1/3/2016, o prosseguimento das negociações junto à Pampa, finalizando os termos dos
instrumentos contratuais pertinentes à transação e a concessão de exclusividade de negociação por um
período de trinta dias à Pampa. Desta forma, todas as decisões que ocorreram até então se basearam
exclusivamente nas avaliações realizadas para o cenário Cardume, materializado no intervalo
construído com os limites “Carteira Potencial PNG 15-19 Ajustado” e “Carteira Potencial + Incertezas
+ Restrição Orçamentária”.
343. Acerca da análise utilizando cenários, cabe uma citação à doutrina de Damodaran
insculpida no livro “Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”:
Scenario Analysis
In scenario analysis, we estimate cash flows under different scenarios, ranging from optimistic to
pessimistic, and report the resulting conclusions as a range of values rather than as a single estimate. In general,
scenario analysis requires the following steps:
i. Identifying the scenarios (…)
ii. Estimating the cash flows and value under each scenario (…)
iii. Estimating the likelihood of each scenario. Coupled with having different scenarios must be
probabilities of each scenario occurring. Without this information, a decision maker has no way of
weighing the different estimates of value.
iv. Reporting the output. The value of a business or asset will vary across scenarios and there are two
choices when it comes to presenting the output from scenario analysis. The first is to compute an expected value
across scenarios, estimated using the probabilities of scenarios occurring. The other is to report a range of values
for an asset or business, with the lowest value (or the highest value) across all scenarios representing the bottom
(or the top) of the range.
Scenario analysis allows us to see how the value of a business is affected by changes in the
underlying fundamentals, but there is a danger in presenting valuations in a range rather than as an
estimate. If the scenarios cover the spectrum, as is the case when we do best-case and worst-case
scenarios, the resulting range of values will be so wide that it will be useless. After all, knowing that a stock
could be worth anywhere from $15 to $ 70 is not of much use in determining whether to buy it or sell it at a
market price of $40. Taking an expected value across scenarios may be more useful, but that expected value
should be close (if not identical) to the single best estimate of value obtained using expected cash flows.
Tradução:
Análise em Cenários
Na análise em cenários, estimam-se os fluxos de caixa sob cenários diferentes, variando de uma visão
otimista à pessimista, e relatam-se as conclusões resultantes como uma faixa de valores ao invés de uma única
estimativa. Em geral, a análise em cenários requer as seguintes etapas:
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1. Identificação dos cenários (…)
2. Estimar os fluxos de caixa e valor sob cada cenário (...)
3. Estimando a probabilidade de ocorrência de cada cenário. Além de identificar e calcular os
resultados em diferentes cenários, devem ser estimadas as probabilidades de cada cenário ocorrer. Sem
essa informação, um tomador de decisão não tem como ponderar as diferentes estimativas de valor
obtidas em cada cenário.
4. Relatando a saída. O valor de um negócio ou ativo varia de acordo com os cenários e há duas opções
quando se trata de apresentar a saída da análise de cenário. A primeira é calcular um valor esperado entre
cenários, estimado usando as probabilidades de ocorrência de cenários. A outra é relatar um intervalo de valores
para um ativo ou negócio, com o menor valor (ou o maior valor) em todos os cenários representando a parte
inferior (ou superior) do intervalo.
A análise de cenários permite ver como o valor de um negócio é afetado por mudanças nos
fundamentos essenciais, mas há um risco em apresentar avaliações em um intervalo e não como uma
estimativa. Se os cenários cobrem o espectro, como é o caso quando fazemos o melhor e o pior cenário, o
intervalo de valores resultante será tão grande que será inútil. Afinal, saber que uma ação pode valer entre
US$ 15 e US$ 70 não é muito útil para determinar se esta deve ser comprada ou vendida a um preço de mercado
de US$ 40. Adotar um valor esperado entre os cenários pode ser mais útil, mas esse valor esperado deve ser
próximo (se não idêntico) à melhor estimativa isolada de valor obtida usando os fluxos de caixa esperados.
(grifo nosso)

344. Nos parágrafos a seguir, será traçada uma comparação entre as etapas de análise em
cenários definidas por Damodaran com as etapas desenvolvidas no âmbito do projeto Moma.
345. Em relação à etapa 1, “Identificação dos cenários”, tem-se que essa identificação é feita de
forma geral pela Companhia, que estabeleceu como cenários corporativos de longo prazo Coral,
Cardume e Correnteza, conforme ilustrado na Figura 17.
346. Quanto à etapa 2, “Estimar os fluxos de caixa em cada cenário”, conforme elucidado nos
parágrafos 0-0, foi executada em uma fase tardia do projeto, tendo sido incorporada à documentação
do processo decisório apenas no DIP A&D 32/2016, que é o documento final de aprovação da
negociação.
347. O destaque principal se dá em relação à etapa 3, “Estimando a probabilidade de ocorrência
de cada cenário”, que preceitua que deve haver uma estimativa da probabilidade de ocorrência de cada
cenário de forma a orientar melhor a tomada de decisão. Perquirindo-se a documentação relativa às
avaliações econômico-financeiras e o DIP A&D 32/2016, que instruiu e orientou a tomada de decisão,
não foi identificada nenhuma análise acerca de estimativas de probabilidade de ocorrência dos
cenários.
348. Por fim, no que tange à etapa 4, “Relatando a saída”, Damodaran disciplina que há duas
formas de apresentar a saída de análise de cenário: calcular um valor esperado entre cenários, estimado
usando as probabilidades de ocorrência de cenários; ou relatar um intervalo de valores para o ativo ou
negócio. Nos relatórios que incorporaram os diferentes cenários corporativos, Adendo 1 e Adendo 2,
foi apresentado um valor estimado de fluxo de caixa para cada um dos cenários corporativos, Coral,
Cardume e Correnteza, o que acaba por delimitar um intervalo de valores entre o menor valor
resultante (Cenário Coral) e o maior valor resultante (Cenário Correnteza).
349. Nesse sentido, a tabela a seguir demonstra as avaliações para a Pesa, citadas no DIP A&D
32/2016 que recomendou a aprovação da venda, com base nos três cenários da Petrobras, com
destaque para o valor que se obtém no cenário de referência.
Tabela 8 - Avaliações da Pesa com os parâmetros coorporativos da Petrobras

Avaliação Interna da Pesa - Parâmetros Coorporativos Petrobras
Valor (US$ MM)
Cenários
100%
67,2%
Coral
1.777,00
1.194,02
Cardume*
2.451,00
1.646,90
Correnteza
2.937,00
1.973,47
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* Cenário de Referência Petrobras
Fonte: elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

350. De forma a complementar a tabela, a equipe de fiscalização elaborou o Gráfico 2, que
ilustra a amplitude existente entre os resultados das avaliações internas para os diferentes cenários
utilizados, incorporando também os resultados da última revisão do relatório de avaliação.
Gráfico 2 – Ilustração da amplitude existente entre o resultado da avaliação interna em diferentes
cenários

Fonte: elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

351. Depreende-se da tabela e do gráfico supra a grande variação existente entre o valor
estimado no cenário Coral e o valor estimado no cenário Correnteza, US$ 1.157,00 MM (65% do valor
referencial inferior representado pelo Cenário Coral), que acaba por materializar o problema relatado
na citação do parágrafo 0, qual seja: “Se os cenários cobrem o espectro, como é o caso quando
fazemos o melhor e o pior cenário, o intervalo de valores resultante será tão grande que será inútil”.
Aliando-se este fato à constatação de que não foi identificada nenhuma análise de estimativa de
probabilidade de ocorrência dos cenários nos relatórios de avaliação, conclui-se que a abordagem de
avaliação em cenários não produziu um resultado efetivo em termos de orientar a tomada de decisão.
352. É de suma importância destacar aqui o fato de que mesmo com a grande amplitude existente
entre os resultados da avaliação nos diferentes cenários, a percepção de valor da oferta ainda se situava
abaixo do menor valor de avaliação, relativo ao cenário Coral, conforme será detalhado no tópico 0
Análises comparativas entre a oferta da Pampa e as avaliações internas.
353. Nesse sentido, aliando a grande incerteza associada a utilização dos cenários em forma de
intervalo de valores e tendo em vista o que foi relatado no parágrafo 0-0, que descreve que grande
parte do processo foi conduzida apenas com as avaliações realizadas no cenário Cardume. Além disso,
dado que no âmbito do próprio processo decisório da venda da participação acionária da Petrobras na
Pesa, o DIP A&D 32/2016 consignou esta orientação da área da Estratégia da Companhia:
51. Considerando a faixa de avaliação econômica interna, com base no ADENDO 2 (revisão 1)
mencionado no item 50(iii) no cenário de referência recomendado pela Estratégia (Cardume), e a dívida
líquida da PESA em 31/12/2015 no valor de (US$ 136 MM), conforme dados do balanço auditado da empresa,
o valor de equity para 67,19% da PESA varia entre US$ 1.40 bilhões a US$ 1.55 bilhões, com data base em
31/12/2015. (grifos nossos)

671
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

354. Adicionalmente, dado que no Relatório da Comissão de Alienação, Anexo 58 do DIP A&D
32/2016, a equipe também caracteriza o cenário Cardume como base para a avaliação, conforme se
depreende do trecho a seguir:
A oferta é US$ 211 MM inferior ao pior cenário de Valuation (Coral), enquanto que para o cenário base
(Cardume) a oferta é inferior entre US$ 575 MM e US$ 442 MM, considerando os valores do cenário sem e
com riscos.

355. Por todas as razões expostas, entende-se que a referência principal para os valores que se
obtêm na avaliação interna da Petrobras para a Pesa deve ser a resultante com base nos parâmetros do
Cenário Cardume.
6.1.2.3.1 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
356. Com relação à suposta tardia sensibilização por meio do uso de cenários, a Petrobras afirma
que os cenários Coral e Correnteza diferem do Cardume em termos de expectativa de preços e alega
que (peça 93, p. 104) é possível identificar desde as versões preliminares do relatório de avaliação
interna tabelas de mapa de calor que indicavam como se comportavam os ativos diante das oscilações
dessa variável e que estas foram apresentadas aos gestores e comitês envolvidos.
357. Menciona, ainda, que as referidas sensibilidades foram construídas para cada segmento,
permitindo uma visualização mais detalhada que a dos cenários corporativos adicionados
posteriormente.
358. Quanto ao apontamento da equipe de fiscalização do TCU de que a amplitude de valor
conferiu pouca utilidade ao estudo, rememora menção à Damodaran, em que cita o grau de incerteza
do segmento de petróleo e afirma que este é ainda amplificado pelo cenário político-econômica da
Argentina (peça 93, p. 105).
359. Adicionalmente, argumenta que a abordagem de análise empreendida no Gráfico 2 e itens
correlatos do Relatório de Fiscalização foi imprópria por adotar os valores absolutos dos resultados das
avaliações e limites dos intervalos, o que tende a enviesar a percepção dos números, pois os volumes
totais envolvidos são muito expressivos (peça 93, p. 105).
360. Em contrapartida, apresenta a análise gráfica da Figura 18, comparando de forma relativa às
faixas de valores extraídas da citação de Damodaran no Relatório de Fiscalização com as faixas de
valores provenientes dos resultados das avaliações nos cenários corporativos, concluindo que a última
amplitude é significativamente menor (peça 93, p. 106).
Figura 18 – Análise de amplitude das avaliações econômicas

Fonte: Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 93, p. 106)

361. Sobre a suposta predominância do cenário Cardume no processo decisório da Companhia, a
jurisdicionada colaciona uma série de informações (peça 93, p. 107-109).
362. Primeiramente, explora a distinção entre os processos de planejamento estratégico e de
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tomada de decisão para projetos. Informa que no primeiro há um exercício de projeção que engloba
toda a companhia, de forma que a opção por construir um plano de negócios em cenário único de
referência se justifica pela economicidade e eficiência do processo, uma vez que seria
contraproducente elaborar planos completos e detalhados para três cenários. Por outro lado, no
segundo tipo de processo, a análise é bem mais focada, sendo que essa abrangência menor possibilita a
construção de hipóteses distintas da central.
363. Além disso, destaca que a maior parte da execução do plano de negócios diz respeito à
continuidade de operações existentes, de caráter mais previsível que decisões de investimento ou
desinvestimento e aponta o fato de que as operações da Petrobras estavam e continuam concentradas
no Brasil, e que a pressuposição de prevalência do cenário Cardume, tendo em vista sua utilização no
plano de negócios, para avaliação de projetos numa realidade distinta, como fora o caso do Projeto
Moma (Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela), se enfraquece ainda mais.
364. Por fim, afirma que inexiste documento, no âmbito do processo decisório sobre projetos,
que estabeleça relação de predominância entre os cenários corporativos, havendo sequer
estabelecimento de probabilidades sobre estes e apresenta trechos de documentos e normativos
internos, como as “Diretrizes para Avaliação Econômica Financeira de Projetos de Desinvestimento e
Aquisições”, o Encaminhamento à Diretoria Executiva das propostas de Planos Estratégicos de
Negócios e Gestão 2017-2021 e o “Manual Metodológico de Avaliação Econômico-Financeira”,
evidenciando que esses documentos reforçam a necessidade de se proceder com as avaliações
considerando todos os cenários corporativos.
Análise dos argumentos da Petrobras
365. No que tange ao argumento da Petrobras de que a análise de sensibilidade dos preços por
meio da inclusão de mapas de calor nas versões preliminares do relatório de avaliação econômica
interna e nas apresentações aos gestores e comitês envolvidos supriria a não utilização dos cenários
durante grande parte do processo, a equipe de fiscalização entende que tal argumentação não merece
guarida.
366. Recorrendo à Sistemática de Desinvestimentos, observa-se que o normativo traz como
determinação a elaboração da avaliação com a utilização dos cenários corporativos, conforme trecho
reproduzido a seguir:
As avaliações econômicas para os projetos de desinvestimentos deverão conter no mínimo as seguintes
visões:
i) Visão Vendedor, em que é estimado o valor do projeto integrado ao portfólio da Petrobras, com os
cenários corporativos referenciais vigentes, e;

367. Aprofundando-se na leitura do documento, nota-se que a elaboração de análises de
sensibilidade é colocada como um complemento, uma suplementação às avaliações principais, e não
como uma substituição àquelas. Colaciona-se trechos das Sistemáticas de 2014 e 2016 que versam
sobre a questão:
É possível que a avaliação econômica interna traga adicionalmente análises de sensibilidade que
incorporem premissas distintas das praticadas no Sistema Petrobras. (Sistemática de Março de 2016)
Além dos indicadores acima {referentes à análise determinística}, recomenda-se elaborar análises de
sensibilidade em relação às principais variáveis impactantes no resultado. (Sistemática de Abril de 2014)

368. Vale destacar que a cenarização deveria abarcar uma gama mais ampla de variáveis do que
a análise de sensibilidade e também difere em metodologia e forma de apresentação dos resultados, o
que reforça mais ainda o caráter infungível entre elas.
369. Complementarmente, cumpre citar trecho do documento de resposta da Petrobras (Peça 93)
que versa sobre a utilidade do uso da metodologia de cenários para o processo decisório:
Os cenários, portanto, devem constituir uma ferramenta de gestão que sirva, efetivamente, para
melhorar a qualidade da tomada de decisão. Além disso, a construção de cenários auxilia a empresa e
seus profissionais na identificação de forças e fraquezas, bem como otimiza a reação às mudanças e
acontecimentos inesperados, minimizando os riscos.
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370. Pelo exposto nos parágrafos anteriores é que se compreende que o fato do uso dos cenários
corporativos no Projeto Moma ter sido implementado apenas com a emissão do Adendo 2 (revisão 1)
do relatório de avaliação, em 6/4/2016, quando o certame já se encontrava em estágio avançado de
desenvolvimento, com a realização de duas rodadas de análise de ofertas e concessão de exclusividade
de negociação para um dos participantes, constituiu-se em descumprimento da Sistemática e das
próprias diretrizes de avaliação econômico-financeira de projetos da Companhia, que preconizam a
adoção da metodologia da cenarização.
371. Acerca da análise gráfica empreendida pela jurisdicionada na Figura 18, faz-se essencial o
esclarecimento de uma questão: a Petrobras desenvolveu uma comparação em que utiliza como
referência para o tamanho de intervalos os valores retirados de um exemplo do livro “Damodaran on
Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate Finance”, citado no parágrafo 0 deste
relatório. Ocorre que ao se analisar o contexto em que o exemplo foi inserido na obra, percebe-se que o
autor não teve a pretensão de estabelecer um parâmetro de amplitude para avaliações em cenários, mas
sim de ilustrar com um caso hiperbólico o fato de que avaliações com uma grande faixa de valor
tornam-se inutilizáveis.
372. Em resposta ao argumento de que o grau de incerteza do segmento de petróleo e a
instabilidade do cenário político-econômica da Argentina à época justificam a amplitude dos valores
da avaliação, a equipe de fiscalização destaca a existência de mecanismos de análise de risco previstos
na própria Sistemática de Desinvestimentos do Sistema Petrobras, que estão alinhados com a doutrina
apresentada no parágrafo 0, e que visam fornecer um ponto de vista alternativo para a complementação
dos resultados demonstrados por meio de intervalos, melhorando a qualidade da informação para os
decisores.
Análise de Riscos:
Em complementação à análise determinística, é desejável aplicar análise de risco sobre as
variáveis mais impactantes no resultado. Como produto da análise de risco deve-se apresentar os
seguintes indicadores:
- Curva de distribuição de probabilidade do valor do projeto;
- VPL baseado no valor esperado (valor médio);
- Probabilidade de o VPL ser menor do que o VPL de referência estimado na análise
determinística;
- Percentis 10% (P10) e 90% (P90) do VPL.
373. Destaca-se que esses instrumentos não foram implementados no projeto Moma, e que
apesar do caráter não obrigatório da sua previsão na Sistemática de Desinvestimentos, seriam de
grande valia para o processo decisório.
374. Ante o exposto, os esclarecimentos trazidos pela Petrobras não foram suficientes para elidir
as impropriedades na forma de demonstração dos resultados apontadas no Relatório Preliminar de
Fiscalização e sugere-se que os possíveis impactos sejam averiguados dentro do escopo da ação de
fiscalização que será proposta para analisar os relatórios de avaliação econômico-financeira que
subsidiaram a decisão de venda da Pesa.
375. Sobre a questão de o Cenário Cardume ser tratado pela Petrobras como um cenário base ou
de referência, a equipe entende que o tema deve ser melhor aprofundado dentro do escopo da ação de
fiscalização supramencionada.
376. Adicionalmente, a equipe de fiscalização entendeu ser necessário o aprofundamento em
uma impropriedade tratada de forma incidental no parágrafo 341 do Relatório Preliminar de
Fiscalização (peça 75), qual seja, a não utilização do Cenário Correnteza nas análises comparativas da
documentação de suporte à decisão (DIP A&D 32/2016 e Resumo Executivo), que será desenvolvido
nos parágrafos que se seguem.
377. De modo a executar uma comparação entre as avaliações e a oferta da Pampa, no Anexo 23
do DIP A&D 32/2016 foi empreendido o cômputo do valor de equity equivalente das avaliações em
cada um dos três cenários, porém, a visão da oferta e, por conseguinte, as análises e gráficos
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comparativos, somente foram construídos sob as perspectivas dos cenários Coral e Cardume,
olvidando-se do cenário Correnteza, tanto no corpo do DIP A&D 32/2016 quanto no do Resumo
Executivo.
378. Vale destacar que ao longo dos dois documentos, DIP A&D 32/2016 e Resumo Executivo,
houve apenas uma referência ao valor da avaliação no cenário correnteza, reproduzida logo após este
parágrafo, e que apresenta o resultado de uma análise de sensibilidade para a WACC. O valor de
US$ 1,88 bilhão para 67,2% de Equity da Pesa no cenário correnteza calculado com a WACC de
referência, conforme o “Anexo 23 – Memória de Cálculo”, não foi citado no corpo do texto do DIP
nem no Resumo Executivo.
53. Adicionalmente, visando atender uma recomendação do Comitê de Investimentos (reunião de
05/05/2016), foram realizadas análises de sensibilidade pela Estratégia considerando a WACC
calculada para a janela de março/2016 (14,3%). Tais análises apontaram para uma faixa de valor entre
US$ 1.20 bilhões a US$ 1.35 bilhões no cenário Cardume, US$ 922 milhões no cenário Coral e US$
1.65 bilhões no cenário Correnteza.
379. Sobre o tema, é oportuno trazer à baila transcrição do documento da Petrobras de resposta
ao Relatório de Fiscalização Preliminar (Peça 93) que versa acerca da utilidade dos cenários nos
processos de investimento e desinvestimento e inexistência de hierarquia entre eles:
300. Dessa forma, uma verificação muito mais apurada é exigida quando das decisões de
investimento ou desinvestimento; portanto, todas as considerações dos cenários construídos são
úteis e necessárias ao processo.
301. Destaca-se que inexiste documento, no âmbito do processo decisório sobre projetos (tanto
de investimento quanto de desinvestimento), que estabeleça relação de predominância entre os
cenários corporativos, havendo sequer estabelecimento de probabilidades sobre estes. Na verdade, os
normativos internos reforçam a necessidade de proceder com as avaliações considerando todos os
cenários corporativos.
380. Adicionalmente, aponta-se de novo a seguinte passagem da Sistemática de
Desinvestimentos:
(Sistemática Abril/2014 e Março/2016)
As avaliações econômicas para os projetos de desinvestimentos utilizam as seguintes visões:
i) Visão Vendedor, em que é estimado o valor do projeto integrado ao portfólio da Petrobras, com os
cenários corporativos referenciais vigentes (...)

381. Pela análise conjunta das citações dos parágrafos 0 e 0, além do DIP Estratégia 148/2016
(Evidência 57), que versa sobre as propostas de Plano Estratégico e de Negócios da Companhia, e do
DI-1PBR-00170 (Evidência 58), que define diretrizes para avaliação econômica financeira de projetos
de desinvestimento e aquisições, percebe-se que a Companhia confere importância aos resultados e
avaliações construídos em cada um dos cenários referenciais.
382. Sendo assim, pelo exposto nos parágrafos 0 a 0, a equipe de fiscalização entende que a
ausência da citação do resultado da avaliação no Cenário Correnteza e da construção dos gráficos
comparativos da negociação sob a perspectiva desse cenário na documentação de suporte à decisão do
Projeto Moma (DIP A&D 32/2016 e Resumo Executivo) sem justificativas constituiu-se em
descumprimento da Sistemática de Desinvestimentos e das diretrizes para avaliação econômica
financeira de projetos de desinvestimento e aquisições.
6.1.2.4 Ajustes empreendidos no âmbito do DIP A&D 32/2016 - avaliações internas da Pesa
383. Partindo-se da avaliação integral (adotada no DIP), o primeiro ajuste empreendido pelos
elaboradores do documento diz respeito à dedução da Dívida Líquida de US$ 136,00 MM para 100%
da Pesa, correspondentes a US$ 91,38 MM para a participação acionária da Petrobras. Com isso, foi
estabelecido o “Limite Superior” do intervalo de valor consignado no DIP A&D 32/2016.
384. O segundo ajuste levado a efeito abate do “Limite Superior” valores atribuídos a título de
incertezas, no montante de US$ 239,00 MM para 100% da Pesa, o que corresponde a US$ 160,59 MM
para a participação da Petrobras. Com isso, estabeleceu-se o “Limite Inferior” do intervalo de valor
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consignado no DIP A&D 32/2016. No caso da avaliação com o WACC de sensibilidade, as incertezas
totalizaram US$ 228,00 MM para 100% da Pesa, correspondendo a US$ 153,20 MM para a
participação da Petrobras.
385. O gráfico seguir representa os intervalos dos limites superior e inferior para a participação
acionária que a Petrobras detinha na Pesa apresentados no processo decisório para o cenário cardume.
Gráfico 3 - Efeitos dos ajustes na avaliação interna no DIP A&D 32/2016 (Cenário Cardume)

Fonte: Elaboração própria a partir de DIP A&D 32/2016

386. Como pode ser recuperado no gráfico acima, que consolida os valores que subsidiariam as
aprovações no âmbito da DE e do CA, no que se refere avaliação coorporativa no cenário de referência
(Cardume), pode se observar intervalo de valor para a participação de 67,2% da Petrobras na Pesa de
US$ 1.405,00 MM a US$ 1.556,00 MM.
387. Para adentrar na análise da pertinência dos ajustes que deduziram valores das avaliações
realizadas pela Petrobras para sua participação na Pesa, há que se ressaltar que a área técnica da
Petrobras se utilizou do método do Fluxo de Caixa Descontado para obtenção das avaliações internas.
Destaca-se que nas avaliações internas são citados expressamente a possibilidade e/ou necessidade de
proceder a ajustes no valuation, tanto a título de dívida líquida como de incertezas.
6.1.2.4.1 Dívida líquida
388. Quanto ao primeiro ajuste (Dívida Líquida), há que se ressaltar trecho do Anexo 50
(valuation interno - Evidência 12), do tópico “Metodologia de Avaliação” que dispõe:
O Método utilizado não considera as posições de caixa, dívida e working capital (cujo principal
componente é o estoque), sendo necessário somar o montante correspondente ao final aqui apurado, para fins de
comparação com as ofertas recebidas pela PESA.

389. Nesse sentido, se de fato as dívidas da Pesa eram superiores às disponibilidades de caixa no
momento da venda, os ajustes negativos a título de Dívida Líquida seriam pertinentes.
390. Para essa análise, foi solicitada por intermédio do Ofício de Requisição 004-494/2016SeinfraPetróleo (peça 57), subitem 3.1.3, a apresentação da memória de cálculo que demonstrasse a
origem do abatimento da dívida líquida de US$ 136,00 MM, ficando constatada a pertinência do ajuste
com a resposta da Petrobras.
391. Isso porque se demonstrou que a Pesa possuía em 31/12/2017, em seu balanço patrimonial,
empréstimos de longo prazo no valor de AR$ 4.091,00 MM que deduzidos das disponibilidades de
caixa equivalentes de AR$ 2.229,00 MM, e de um ajuste de AR$ 90,00 MM (memória de cálculo da
dívida líquida), resulta, de fato, em uma dívida líquida de US$ 136,00 MM (taxa de câmbio: US$ 1 =
AR$ 13,03).
392. Conforme a própria metodologia para obtenção do valuation interno da Petrobras
consignou, esta dedução do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é necessária, para se obter aquilo que é

676
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

denominado de Equity Value da empresa.
6.1.2.4.2 Incertezas
393. Já no que tange aos ajustes empreendidos pelos elaboradores do DIP a título de
“incertezas”, primeiramente há que se detalhar a memória de cálculo dos ajustes procedidos no DIP
A&D 32/2016, esclarecendo que aludidas incertezas foram citadas e quantificadas no corpo do
valuation interno da Petrobras.
394. Nesse sentido, a tabela a seguir detalha as incertezas paras os dois critérios de avaliações
internas da Petrobras para a Pesa.
Tabela 9 - Detalhamento dos Ajustes de
coorporativos da Petrobras
Valor (US$) MM
Incerteza Apontada
100% da Pesa
Incerteza Potencial shale
14,00
Perda Concessão La Pampa
76,00
Atraso Venezuela
26,00
Incerteza Bolívia
40,00
Impacto Redução preço E&P 83,00
TOTAL
239,00

Incertezas na Avaliação da Pesa com os parâmetros
Referência no Valuation
DIP A&D 32/2016 - Anexo 50
Evidência 12, p. 107 (item i)
Evidência 12, p. 107 (item ii)
Evidência 12, p. 107 (item iii)
Evidência 12, p. 108 (item iv)
Evidência 12, p. 107 (item v)
-

Valor (US$) MM
67,2% da Petrobras
9,41
51,07
17,47
26,88
55,77
160,59

Fonte: elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos
395. Sobre a Incerteza Bolívia, a equipe de fiscalização identificou uma impropriedade em sua
quantificação conforme se explana a seguir.
396. Na avaliação dos ativos de E&P na Bolívia desenvolvida no Adendo 2 (revisão 1), presente
no Anexo 50 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 12), foram estabelecidas duas hipóteses considerando a
renovação e a não renovação do contrato do GSA Brasil. Para a primeira hipótese, o valor dos ativos
teve um valor resultante de US$ 91,00 MM e para a segunda hipótese um valor de US$ 51,00 MM. No
cálculo do valuation integral da Pesa, foi realizada uma estimativa para o valor dos ativos da Bolívia a
partir da média aritmética entre o resultado das duas hipóteses, ou seja, US$ 71,00 MM.
397. Ocorre que ao estabelecer a incerteza Bolívia, a equipe de avaliação considerou como valor
de incerteza justamente a diferença entre as duas hipóteses, US$ 40,00 MM, conforme se depreende do
excerto a seguir retirado do relatório de avaliação (Evidência 12, p. 108):
Com relação ao ativo da Bolívia, como há incerteza sobre a renovação do contrato do GSA
Brasil, foi quantificada duas hipóteses de destinação do volume de Colpa Caranda. A diferença entre o
valor das hipóteses é de US$ 40 MM.
398. Ao se optar pela utilização de uma estimativa baseada no valor médio, entende-se que não
comportaria a dedução de valor a título de incerteza. Uma alternativa seria a realização de duas
avaliações considerando cada uma das duas hipóteses de valor para os ativos, quais sejam, US$ 91,00
MM e US$ 51,00 MM.
399. Nesse sentido, o valor adotado neste relatório para construção do limite inferior de valor
para a Pesa exclui a incerteza Bolívia pelas razões supra referidas, ou seja, repercutirá no valor de US$
199,00 MM para 100% da Pesa e de US$ 133,71 MM para 67,2%, dedutíveis a título de incertezas.
6.1.2.4.3 Avaliação interna solicitada pelo Comitê de Investimentos da Petrobras –
WACC de Sensibilidade
400. Na sistematização da documentação para orientar o processo decisório, as avaliações
internas foram ajustadas para apresentar os parâmetros de análise para a Diretoria Executiva e para o
Conselho de Administração da Petrobras, e para confrontá-los com a oferta para a venda da Pesa que,
desde já se adianta, também foi ajustada no âmbito do DIP A&D 32/2016.
401. Apesar de os principais parâmetros para definir uma avaliação de um ativo posto à venda
pela Petrobras poderem ser fornecidos pelos cenários supracitados e pela área de estratégia da
Petrobras, foi solicitada a adoção de WACC de 14,3%, ao invés de 12,9%, para se obter uma avaliação
coorporativa adicional, para ser utilizada no processo decisório da venda da Pesa.

677
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

402. Trata-se de orientação do Comitê de Investimentos da Petrobras, quando tomou
conhecimento da proposta da Pampa Energía, em 5/5/2016, que recomendou que na análise da
proposta fosse incluído o cálculo do valuation utilizando o WACC de sensibilidade, na visão
Petrobras. Com isso, a área técnica da Petrobras recalculou valuation interno, utilizando-se, agora, de
uma taxa de sensibilidade para a visão da Companhia para o WACC (Weighted Average Capital Cost
= Custo Médio Ponderado do Capital). Os resultados dessa avaliação de sensibilidade encontram-se no
Anexo 30-B do DIP A&D 32/2016 (Evidência 10) e estão sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 10 - Avaliações da Pesa com os parâmetros coorporativos da Petrobras + WACC de Sensibilidade

Avaliação Interna da Pesa - Parâmetros Coorporativos Petrobras +
WACC de Sensibilidade (14,3%)
Valor (US$ MM)
Cenários
100%
67,2%
Coral
1.508,00
1.013,27
Cardume*
2.152,00
1.446,00
Correnteza
2.594,00
1.742,99
* Cenário de Referência Petrobras
Fonte: elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos
403. Nesse sentido, o valor apontado internamente para a participação de 67,2% da Petrobras na
Pesa que se obtém com parâmetros coorporativos do Cenário Cardume é US$ 1.646,90 MM. Já com a
flexibilização do WACC (sensibilidade), o valor que se obtém é de US$ 1.446,00 MM, conforme
tabelas acima, repercutido em redução da avaliação da participação da Petrobras na Pesa de 12%, ou
de US$ 200,00 MM, no cenário Cardume.
404. A seguir será feita uma análise acerca das avaliações do valor da oferta e, em seguida, será
desenvolvida uma análise comparativa entre as avaliações do valor da oferta e do valor dos ativos
negociados.
6.1.2.4.4 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
405. Acerca do erro apontado pela equipe de fiscalização na consideração da incerteza sobre a
Bolívia, a jurisdicionada constata que (peça 93, p. 112), de fato, a subtração total do risco foi
imprópria, contudo, defende que a solução indicada no Relatório de Fiscalização tampouco é adequada
por entender que cabe uma dedução de US$ 20,00 MM a título de incerteza, que consiste na diferença
entre o valor médio esperado do ativo e o cenário inferior.
406. De toda forma, ressalta a falta de materialidade da parcela em debate quando analisada sob
a ótica do portfólio total, pois discute-se uma correção de US$ 20,00 MM inseridos numa carteira de
US$ 2.451,00 MM, ou seja, cerca de 0,8% do valor total.
Análise dos argumentos da Petrobras
407. A equipe de fiscalização manteve o entendimento de que ao adotar o valor médio de
US$ 71 MM para os ativos tanto na construção da faixa superior quanto na da faixa inferior da
avaliação, a dedução de US$ 40 MM a título de incerteza se torna inadequada. Alternativamente,
conforme descrito no parágrafo 0, poderia se ter utilizado o valor da hipótese otimista, US$ 91 MM, na
construção da referência superior e o valor da hipótese pessimista, US$ 51 MM, na construção da
referência inferior. No procedimento sugerido pela jurisdicionada, a faixa inferior seria construída com
a utilização da hipótese pessimista para os ativos, enquanto que a faixa superior da avaliação seria
contabilizada com o valor médio das hipóteses, configurando uma incoerência.
408. Compreende-se que a alegação da Petrobras sobre a falta de materialidade da parcela de
incerteza quando analisada em comparação com o portfólio integral se aplica mesmo com o
posicionamento de que o desconto indevido foi de US$ 40 MM, que leva a uma correção de cerca de
1,6% do valor total.
409. A equipe de fiscalização coaduna-se com a jurisdicionada e entende que se tratou de um

678
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

erro de baixa materialidade, sem impacto significativo no resultado da avaliação e no processo
decisório. Vale ressaltar ainda que os ajustes a título de incertezas somente foram realizados para a
avaliação no Cenário Cardume, de forma que os resultados dos outros Cenários não foram impactados.
410. Cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de Auditoria
Operacional do TCU, o parágrafo 277 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi excluído
na versão final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras nos
parágrafos 314, 315 e 316 da sua Manifestação (peça 93).
6.1.2.5 Análise das diferentes percepções acerca da oferta da Pampa Energía
411. Em virtude das negociações, a oferta final da Pampa chegou aos termos e condições
dispostos na figura abaixo, considerando os parâmetros a dotados no DIP A&D 32/2016:
Figura 19 – Termos da contraoferta final da Pampa

Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016

412. Os itens da proposta aceita que têm repercussão financeira direta serão detalhados nos
parágrafos seguintes.
413. O elemento principal é o preço base de US$ 892,00 MM pago por 100% da PPSL, que
detinha a participação de 67,2% na Pesa.
414. A operação negociada envolveu a retenção pela Petrobras de 33,6% da concessão de Río
Neuquén, na Argentina, e de 100% do ativo de Colpa Caranda, na Bolívia. Esta retenção foi
materializada por meio do pagamento de US$ 52,00 MM, pela Petrobras para a Pesa, imediatamente
após a venda para a Pampa.
415. O custo de refinanciamento (make whole) referente às S-Notes, foi arcado pela Petrobras e
estimado pela Companhia em US$ 7,00 MM.
416. A Pampa propôs a adoção de Earn-outs, que no caso em tela, visava recompensar a
Petrobras, em um momento futuro, caso houvesse a ocorrência de um desfecho favorável à Pesa
quanto às questões envolvendo contingências legais e fiscais e à renovação de concessões. No caso de
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acontecer resolução favorável à Pesa, o ajustado foi que a Pampa pagará um percentual de 80% sobre o
valor da contingência, de forma que os 20% restantes serão de direito da Pampa como uma retribuição
e incentivo pela busca da solução.
417. Acerca dos itens supramencionados, destaca-se que três deles possuem uma quantificação
objetiva, que representam um valor financeiro oferecido pela Pampa ou acordado entre as partes ou um
pacote de serviços e produtos com um orçamento determinado, quais sejam: o preço base, o custo para
a recompra/retenção dos ativos de Colpa Caranda e Río Neuquén e o custo de refinanciamento dos SNotes. Quanto aos itens restantes: earn-outs e a valoração dos ativos reintegrados, estes dependem de
um processo de estimativa e previsões, comportando diferentes percepções quanto aos seus valores.
418. Os custos de refinanciamento das S-Notes estão detalhados em documento (Evidência 52)
encaminhado em resposta ao Ofício de Requisição 004-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 57).
419. O valor para a recompra dos ativos de Colpa Caranda e Río Neuquén foi avençado entre as
partes, conforme detalhado na resposta ao questionamento feito pela equipe de fiscalização no Ofício
de Requisição 004-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 57):
3.2.3. Como foram determinados os valores de aquisição pela NewCo de US$ -20MM, relativos
a participação de 100% da Pesa, em Colpa Caranda, e de US$ 72MM, referente à participação de
33,6% da Pesa em Río Neuquén, apresentado no DIP A&D 32/2016?
R: Os valores foram determinados em discussão entre Petrobras e Pampa durante as negociações
contratuais, de forma a refletir os termos negociados de exclusão do ativo Colpa Caranda da transação
e cessão para a Petrobras de 33,6% de participação no ativo Río Neuquén. Ambos valores acordados se
situavam abaixo do valor percebido pela Petrobras, razão pela qual foram aceitos.
420. Acerca da precificação desses dois ativos, foi consignada no DIP A&D 32/2016 as
seguintes observações:
73.13.2 Existe a possibilidade de questionamento de Minoritários da PESA, Fiscos (Argentino,
Boliviano, Espanhol ou Americano), Entidades externas e outros terceiros questionarem a precificação
dos ativos excluídos na venda pela PESA à Newco. Tal risco foi mitigado em parte, na cláusula
24.1(d) do SPA, e teve posicionamento do JURIDICO/JNN quanto à redução da exposição da
Petrobras frente às legislações de mercado de capitais aplicáveis. A posição do escritório jurídico de
suporte Marval (Argentina) é de que a transação deveria ser a “Market-price” sujeita a avaliação
independente.
421. Por fim, a valoração dos earn-outs depende de uma estimativa do valor potencial, da chance
de êxito e do prazo de realização para cada um deles. A Petrobras foi a única a fazer essa estimativa
incorporando o valor dos earn-outs à proposta. Os avaliadores externos desconsideraram essa parcela
por serem valores de realização incerta.
422. A seguir serão mostradas e detalhadas as percepções financeiras da oferta da Pampa
conforme a visão de cada um dos avaliadores: Petrobras, Evercore e Crédit Agricole. Vale ressaltar
que em seu Valuation Report o Banco Itaú não fez nenhuma consideração, descrição ou análise acerca
do valor da proposta da Pampa.
6.1.2.5.1 Percepção da oferta da Pampa na visão Petrobras
423. A percepção da proposta na visão da Petrobras foi construída sob a ótica dos cenários Coral
e Cardume, que agrupam premissas, perspectivas e projeções para uma lista de variáveis para
diferentes contextos futuros.
424. A estimativa de valor referente à recompra/retenção dos ativos de Río Neuquén e Colpa
Caranda foi realizada pela Petrobras com base no cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) de cada um
dos ativos, sendo que o resultado varia de acordo com o cenário utilizado.
425. A metodologia para o cômputo da estimativa de valores dos earn-outs foi detalhada no DIP
A&D 32/2016, e é novamente destacada neste relatório:
60.2. Para a estimativa de valor dos earn-outs foi realizado um cálculo de Valor Médio Esperado
(VME), apresentado em Tabela, que leva em consideração, para cada contingência (i) o valor potencial
em caso de êxito, (ii) a chance de êxito, e (iii) o prazo estimado para concretização do earn-out, em
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caso de êxito. Para o cálculo do VME, foi utilizada uma taxa de desconto de 12,9% a.a.,
correspondente à WACC média empregada na avaliação econômica interna. Para o caso da extensão
de concessões de La Pampa, tomou-se como base a avaliação econômica realizada pelo EVERCORE
sobre o ativo, em condições de mercado. Já as chances de êxito foram estimadas pela PESA. Ressaltese ainda que, conforme acordo com à Pampa, o valor pago por cada earn-out, em caso de ocorrer, sofre
ainda uma redução de 20%.
426. A tabela referenciada na citação, contendo a descrição e o cálculo das estimativas, é
reproduzida na figura a seguir. Vale ressaltar que não foi feita uma avaliação diferenciada para cada
um dos cenários, de forma que se utilizou uma estimativa unificada de valor dos earn-outs para os
cenários Coral e Cardume:
Figura 20 – Estimativa dos earn-outs (visão Petrobras/DIP A&D 32/2016)

Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016

427. Sobre o tema, a Comissão de Alienação consignou em seu relatório os riscos de se
considerar esta parcela de valor na estimativa da oferta:
EARNOUTS
Earnouts de contingências, ou mesmo de concessões em La Pampa, podem não acontecer. Tal risco pode
resultar numa redução de US$ 22 MM na percepção de valor esperado à Petrobras, que está contemplando nas
análises voltadas para a comparação da oferta.

428. A Tabela 11 discrimina os itens da proposta com repercussão financeira nos cenários Coral
e Cardume, fazendo no final o cômputo do valor líquido da proposta em cada um deles:
Tabela 11 – Discriminação da oferta da Pampa para compra da Pesa (visão Petrobras)
Percepção da Oferta da Pampa pela Petrobras
Cenário
Cenário
Cenário
Item
Coral
Cardume
Correnteza
(US$ MM)
(US$ MM)
(US$ MM)
Preço base para 67,2% da participação
892,00
892,00
892,00
acionária da Pesa
Custo de refinanciamento dos S-Notes (make-7,00
-7,00
-7,00
whole)
Valor Presente Líquido dos ativos de Colpa
176,00
309,00
464,00
Caranda (100%) e de Río Neuquén (33,6%)
Desembolso pago para retenção dos dois
-52,00
-52,00
-52,00
ativos
Valor estimado para earn-outs
22,00
22,00
22,00
Valor percebido total
1.031,00
1.164,00
1.319,00*
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016
* Calculado pela equipe de fiscalização

429. Além dos valores discriminados na tabela supra, que foram utilizados como referência
principal para as comparações gráficas do DIP A&D 32/2016, é importante destacar que a área da
Estratégia da Petrobras também construiu um limite inferior para o valor da proposta dentro de cada
um dos cenários. Para a determinação destes limites, não se considerou o ganho para a Petrobras
associado ao mercado de gás no Brasil, o que resulta em um Valor Presente Líquido (VPL) menor para
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os ativos de Río Neuquén e Colpa Caranda, e consequente, no valor da proposta, que resultou em US$
1.051,00 MM para o cenário Cardume e US$ 945,00 MM para o Cenário Coral.
430. Vale salientar que estes valores não foram discriminados no DIP A&D 32/2016, apenas
foram ilustrados como uma linha de referência intermediária nos gráficos comparativos para o Cenário
Cardume e Coral. Em comunicação por e-mail (Evidência 53), a equipe de fiscalização solicitou o
detalhamento desses valores, os quais foram explanados em resposta, conforme citação a seguir:
Os valores US$ 1.051 MM e US$ 945 MM se referem ao valor recebido em dinheiro (832) mais o valor
estimado pela Petrobras para os ativos de E&P Río Neuquén (33,6% de participação) e Colpa Caranda, que é de
219 milhões no cenário Cardume e 113 no Coral. Esses ativos valem mais no cenário Cardume do que no Coral,
por causa das premissas de preço de petróleo e gás natural. Os valores desses ativos vêm do relatório emitido
pela Estratégia (valor de Río Neuquén e Colpa Caranda) para a NewCo e não considera o ganho para a
Petrobras associado ao mercado de gás no Brasil (i.e., quando se importa gás da Bolívia, a Petrobras
economizaria com menor importação de GNL, que é mais caro). Ou seja, considera-se apenas o valor das
operações de E&P, que é um valor mais firme.

431. Ainda acerca da recompra/retenção de 33,6% da concessão de Río Neuquén é essencial
destacar trecho do relatório da Comissão de Alienação que sinaliza a existência de riscos vinculados à
perda do poder de influência:
RÍO NEUQUÉN
Os representantes da Comissão do E&P enxergam que há um risco da Petrobras perder o poder de
influência nas decisões em RNQ ou não poder realizar, ou não conseguir acompanhar, os investimentos
necessários de acordo com as condições de voto previstas no JOA, o que poderia resultar na redução do valor.
Cabe ressaltar que o Projeto RNQ Módulo 2, já em curso, tem montante de investimento quinquenal de US$
0,45 bi a 100%, enquanto que o Módulo 3 tem investimento estimado em US$ 2,2 bi a 100%. No caso que a
Petrobras não acompanhe o Operador no desenvolvimento do Módulo 3 de Río Neuquén, tal risco importa na
perda do VPL desse projeto (US$ 106 MM para os 33,6% da Petrobras em RNQ, conforme email da Estratégia
de 09/05/2016).

432. Como se vê, com as próprias premissas da Petrobras, os valores para oferta da Pampa
Energía poderiam representar valores inferiores aos considerados no DIP A&D 32/2016 de até
US$ 219,00 MM (US$ 1.164,00 MM – US$ 1.051,00 MM + US$ 106,00 MM) no Cenário Cardume, e
de até US$ 192,00 MM (US$ 1.031,00 MM – US$ 945,00 MM + US$ 106,00 MM) no Cenário Coral,
em decorrência de avaliação que previa redução de ganhos para a Petrobras associado ao mercado de
gás no Brasil e de riscos apontados pela área de Estratégia da Petrobras.
433. Considerando que a Petrobras, na elaboração da avaliação interna, construiu um limite
superior e um inferior, em que para a sua obtenção deduziu todas as incertezas possíveis do ativo
desinvestido, procedimento análogo deveria ter sido implementado para os riscos de percepção de
valor para a oferta aceita, o que se aplica tanto para as influências de valor referentes aos cenários do
mercado de Gás Natural, como para os riscos relativos a perda de influência nas decisões de Río
Neuquén ou de não conseguir acompanhar os investimentos necessários para o desenvolvimento desse
ativo.
434. Nesse sentido, a percepção da proposta da Pampa Energía para a aquisição da participação
acionária da Petrobras na Pesa deveria se constituir de um intervalo de valor, com e sem os riscos
acima apontados. Essa construção de intervalo é mostrada na Tabela 12, construída pela equipe de
fiscalização:
Tabela 12 – Discriminação da oferta da Pampa para compra da Pesa com riscos (visão Petrobras)
Percepção da Oferta da Pampa pela Petrobras (ajustada pela equipe de fiscalização do TCU)
Cenário
Cenário
Cenário
Item
Coral
Cardume
Correnteza
(US$ MM)
(US$ MM)
(US$ MM)
Preço base para 67,2% da participação acionária
892,00
892,00
892,00
da Pesa
Custo de refinanciamento dos S-Notes (make- -7,00
-7,00
-7,00
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whole)
Valor Presente Líquido dos ativos de Colpa
176,00
309,00
Caranda (100%) e de Río Neuquén (33,6%)
Desembolso pago para retenção dos dois ativos
-52,00
-52,00
Valor estimado para earn-outs
22,00
22,00
Valor percebido total (Limite superior)
1.031,00
1.164,00
Redução de ganhos associados ao mercado de
gás no Brasil para os ativos de Río Neuquén e -63,00
-90,00
Colpa Caranda
Riscos pela perda de influência nas decisões de
Río Neuquén e de não conseguir acompanhar os
-106,00
-106,00
investimentos
necessários
para
o
desenvolvimento do ativo
Valor percebido total com riscos (Limite
862,00
968,00
inferior)
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016
* Calculado pela equipe de fiscalização

464,00
-52,00
22,00
1.319,00*
-90,00

-106,00

1.123,00

435. Conforme se depreende da tabela acima, com a consideração dos dois riscos supracitados o
valor para a percepção Petrobras da oferta consistiria em um intervalo oscilando de US$ 862,00 MM
até US$ 1.031,00 MM, no Cenário Coral, e de US$ 968,00 MM até US$ 1.164,00 MM, no Cenário
Cardume. Já no cenário correnteza, calculada pela equipe de fiscalização, a oferta assumiria um
intervalo de US$ 1.123,00 MM até US$ 1.319,00 MM.
6.1.2.5.2 Percepção da Oferta da Pampa na visão Evercore
436. A percepção da proposta na visão do Evercore foi materializada a partir da definição de
uma faixa de valores em que foram calculados os limites superior e inferior.
437. A estimativa de valor referente à recompra/retenção dos ativos de Río Neuquén e Colpa
Caranda foi realizada pela pelo Evercore com base no cálculo do Valor Presente Líquido de cada um
dos ativos, sendo utilizada uma visão mais otimista das premissas para a construção do limite superior
e uma visão mais pessimista para o limite inferior.
438. Em relação aos earn-outs, o Evercore optou por não os incluir na quantificação da proposta
devido ao fato de serem valores de realização incerta. Sobre o tema, cabe citação ao relatório de
avaliação do Evercore:
Due to uncertainty regarding the contingent payments, Evercore did not include them in its
analysis of the Consideration.
Tradução própria: Devido à incerteza em relação aos pagamentos contingentes, a Evercore não
os incluiu em sua análise (Total Consideration).
439. A Tabela 13 discrimina os itens da proposta com repercussão financeira na construção dos
limites superior e inferior, fazendo no final o cômputo do valor líquido da proposta em cada um deles:
Tabela 13 - Discriminação da oferta da Pampa para compra da Pesa (visão Evercore)
Percepção da Oferta da Pampa pela Evercore
Limite Inferior Limite Superior
Item
(US$ MM)
(US$ MM)
Preço base para 67,2% da participação acionária da Pesa
892,00
892,00
Custo de refinanciamento dos S-Notes (make-whole)
-7,00
-7,00
Valor Presente Líquido dos ativos de Río Neuquén (33,6%)
117,00
141,00
Valor Presente Líquido dos ativos de Colpa Caranda (100%)
-16,00
-13,00
Desembolso pago para retenção dos dois ativos
-52,00
-52,00
Valor percebido total
934,00
961,00
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016

6.1.2.5.3 Percepção da Oferta da Pampa na visão Crédit Agricole
440. Acerca da percepção da proposta na visão do Crédit Agricole, é importante ressalvar o erro
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material detectado no relatório de auditoria interna da Petrobras e confirmado pela Unidade
responsável da Petrobras, detalhado na Evidência 46. A equipe de fiscalização do TCU identificou que
além da duplicidade no cômputo do valor referente à recompra/retenção dos ativos de Río Neuquén e
Colpa Caranda, o Crédit Agricole não fez o ajuste referente aos custos de refinanciamento dos S-Notes.
Em seu relatório, o valor indicado para a oferta foi de US$ 926,00 MM. Porém, na Tabela 14 é
apresentado o valor da proposta do Crédit Agricole efetuando a correção dos erros identificados, mas
seguindo a mesma metodologia desenvolvida pela instituição.
Tabela 14 - Discriminação da oferta da Pampa para compra da Pesa (visão Crédit Agricole)
Item
Valor (US$ MM)
Preço base para 67,2% da participação acionária da Pesa 892,00
Custo de refinanciamento dos S-Notes (make-whole)
-7,00
Valor estimado para os ativos de Colpa Caranda (100%)
52,00
e de Río Neuquén (33,6%)
Desembolso pago para retenção dos dois ativos
-52,00
Valor percebido total
885,00
Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016

6.1.2.5.4 Análise das comparações métricas realizadas em função da avaliação do valor
da proposta
441. Uma vez elucidado o fato de que a oferta em questão possui diferentes percepções de valor
de acordo com as diferentes visões dos agentes avaliadores, a situação encontrada pela equipe de
fiscalização do TCU que se pretende destacar neste tópico é a de que o DIP A&D 32/2016 por vezes
privilegiou apenas uma das visões, ofuscando a existência das outras.
442. A Figura 21 e a Figura 22 são as únicas comparações gráficas entre proposta e avaliação da
Pesa expostas no DIP A&D 32/2016.
443. Na Figura 21 é apresentada a comparação gráfica entre a percepção da proposta visão
Petrobras no cenário cardume; a avaliação a valor presente dos ativos da Pesa realizada pela equipe
interna da Petrobras também no cenário cardume; a avaliação a valor presente dos ativos da Pesa
elaborada pelo Evercore; a avaliação dos ativos por meio de múltiplos de mercado feita pelo Evercore;
e a variação do valor em bolsa das ações da Pesa em Nova York nos últimos sessenta dias antes da
elaboração do documento:
Figura 21 - Comparação entre a proposta da Pampa na visão Petrobras – Cenário Cardume com
avaliações diversas para a Pesa.

Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016

444. Analogamente, na Figura 22 é apresentada a comparação gráfica entre a percepção da
proposta visão Petrobras no cenário coral; a avaliação a valor presente dos ativos da Pesa realizada
pela equipe interna da Petrobras também no cenário coral; a avaliação a valor presente dos ativos da
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Pesa elaborada pelo Evercore; a avaliação dos ativos por meio de múltiplos de mercado feita pelo
Evercore; e a variação do valor em bolsa das ações da Pesa em Nova York nos últimos sessenta dias
antes da elaboração do documento:
Figura 22 - Comparação entre a proposta da Pampa na visão Petrobras – Cenário Coral com avaliações
diversas para a Pesa.

Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016

445. Nos gráficos da Figura 21 e da Figura 22 foi identificada uma impropriedade relativa ao
fato de que a visão de mercado da oferta, que no processo em tela foi elaborada pelo Evercore e pelo
Crédit Agricole, não foi inserida nos gráficos.
446. No resumo executivo que foi encaminhado ao Conselho de Administração da Petrobras e
que serve como base documental para a deliberação deste colegiado, foram adicionados aos gráficos
supramencionados uma coluna extra representativa da análise de sensibilidade do WACC
recomendada pelo Comitê de Investimentos, gerando assim a Figura 23, referente ao cenário Cardume,
e a Figura 24, referente ao cenário Coral:
Figura 23 - Comparação entre a proposta da Pampa na visão Petrobras – Cenário Cardume com
avaliações diversas para a Pesa, incluindo uma avaliação de sensibilidade para o WACC na avaliação interna

Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016
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Figura 24 - Comparação entre a visão da proposta na visão Petrobras – Cenário Cardume com avaliações
diversas para a Pesa, incluindo uma avaliação de sensibilidade para o WACC na avaliação interna

Fonte: Petrobras - DIP A&D 32/2016

447. Em ambos os gráficos verifica-se novamente a impropriedade detalhada no parágrafo 0,
mas além disso, a equipe elaboradora do documento incorreu em mais uma impropriedade relativa à
comparação em diferentes bases: está se comparando aqui o valor da proposta que contém os ativos de
Río Neuquén e Colpa Caranda valorados com os seus fluxos de caixa descontados a uma taxa de
12,9%, conforme os Adendos 1 e 2 do Relatório de Avaliação Econômica da Petrobras (Evidência 12),
com uma avaliação de sensibilidade para o WACC que leva em consideração um valor de 14,3% para
esta taxa.
448. Para proceder a uma comparação mais adequada da oferta da Pampa com o novo valor
obtido com a taxa de WACC de sensibilidade, seria indicada a aplicação da mesma taxa na avaliação
dos ativos incorporados à oferta da Pampa, uma vez que no valor da oferta está sendo considerado
também o valor presente dos ativos, que é dependente da taxa de desconto utilizada. Por outras
palavras, os valores de reingresso dos ativos retidos pela Petrobras na negociação alcançariam valores
menores que os US$ 309,00MM (Cardume) e US$ 176,00 MM (Coral) com o WACC de sensibilidade
e, por esta razão, os valores percebidos na oferta pela Petrobras também deveriam ser alterados.
449. Nos parágrafos 61.2 e 92 (conclusão) do DIP A&D 32/2016 e no Resumo Executivo, foi
feita a seguinte afirmação:
61.2 Considerando o valor percebido da oferta de US$ 1.164 milhões, o prêmio da transação é de cerca de
30% sobre o preço negociado em bolsa (o market cap para o fechamento de 09/05/2016 correspondia a US$ 842
milhões)

450. Observa-se aqui que o prêmio da transação em relação ao preço negociado em bolsa foi
calculado pelo DIP A&D 32/2016 utilizando-se apenas o valor percebido da oferta pela Petrobras no
cenário Cardume (US$ 1.164,00 MM), deixando de levar em consideração as diferentes visões da
oferta existentes, tanto na visão Petrobras quanto na visão Mercado.
451. Na Tabela 15 foram feitos os cálculos do prêmio percentual da transação para as demais
visões da proposta em relação aos limites superior e inferior do market cap registrado nos 60 dias
anteriores à elaboração do DIP A&D 32/2016. Cumpre ressaltar que o cômputo do valor percebido da
oferta no cenário Correnteza não consta no processo, motivo pelo qual a equipe de fiscalização não o
inseriu na Tabela.
Tabela 15 – Prêmio percentual da transação para diferentes percepções da proposta e market cap inferior
e superior dentro do intervalo de 60 dias
Valor percebido
Market cap inferior Market cap superior
Percepção da Oferta
(US$ MM)
(US$ 842,00 MM)
(US$ 914,00 MM)
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Visão Petrobras - Cenário Cardume
Visão Petrobras - Cenário Coral
Visão Evercore - Limite Superior
Visão Evercore – Limite Inferior
Visão Crédit Agricole (corrigida)

1.164,00
1.031,00
961,00
934,00
885,00

38,24%
22,45%
14,13%
10,93%
5,11%

27,35%
12,80%
5,14%
2,19%
-3,17%

Fonte: Elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016
452. Percebe-se, da análise da Tabela acima, que ampliando a visão de cálculo do prêmio
percentual da transação de acordo com as diferentes percepções sobre o valor de oferta, ele possui um
intervalo de resultado de -3% a 38%, que é uma informação distinta da visão apresentada no DIP A&D
32/2016 que foi unicamente um prêmio de cerca de 30%.
6.1.2.5.5 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
453. No que diz respeito à consideração dos earn-outs, a jurisdicionada sublinha que o fato de as
instituições financeiras não atribuírem valor a estes componentes residiu na impossibilidade dos
agentes externos em avaliar as ações judiciais em debate, seja por divergir de sua função no processo
(análise jurídica x análise econômica), seja por ser inviabilizado acesso aos autos dos processos
judiciais por questão de sigilo (peça 93, p. 113).
454. Em relação ao risco da Petrobras não conseguir acompanhar os investimentos necessários
para o desenvolvimento de Río Neuquén, que embasou a sugestão da equipe de fiscalização de
descontar o valor de US$ 106,00 MM do valor da oferta da Pampa, a jurisdicionada destaca que este
risco não foi pontuado em nenhum relatório de avaliação econômica, apenas registrado no relatório da
Comissão de Alienação. Destarte, critica que ao sugerir que tal valor fosse descontado do valor
percebido da oferta, a equipe de fiscalização concedeu a esse risco o mesmo status das incertezas
quantificadas nos relatórios de avaliação econômica interna.
455. Conclui argumentando que com as análises econômicas a posteriori restou comprovado que
o risco constante do relatório da Comissão de Alienação não teve verificação prática, enquanto que os
apontados nos relatórios de avaliação econômica interna tiveram.
456. Com o intuito de atestar o acerto das expectativas da Petrobras, a jurisdicionada apresenta
(peça 93, p. 117-118) uma análise financeira a posteriori. Informa que foi realizado um aporte inicial
de US$ 72,00 MM na Posa (Petrobras Operaciones S.A.), subsidiária Petrobras, para que essa
adquirisse a participação de 33,6% em Río Neuquén em 2016 por US$ 56,00 MM, sendo os demais
US$ 16,00 MM utilizados para capital de giro. Decorridos dois anos, aponta que a geração de caixa
proporcionada pelo ativo permitiu à Posa fazer frente as suas despesas e investimentos, e ainda
terminar junho de 2018 com um caixa líquido de US$ 32,00 MM.
457. Para corroborar essa análise, a Petrobras solicitou avaliações econômicas atualizadas sobre
os ativos de Río Neuquén e Colpa Caranda, que também foi objeto de recompra pela Petrobras na
transação de venda da Pesa para a Pampa Energía, para três instituições diferentes: DeGolyer and
MacNaughton (Río Neuquén), Wood Mackenzie (Río Neuquén), Ernst&Young (Colpa Caranda),
todas anexadas ao documento (Anexos 16, 17 e 18 da peça 93, p. 119).
458. A D&M emitiu avaliação atestando o valor de US$ 430 milhões para a participação da
Petrobras em Río Neuquén, na data base de 31 de dezembro de 2017 e a Wood Mackenzie emitiu
opinião em que atesta o valor entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões para a mesma participação na
data base de 1 de janeiro de 2018. Assim, a jurisdicionada destaca o alinhamento ou superioridade
desses valores com o valor utilizado como referência pela equipe do projeto Moma (US$ 290,00 MM),
o que no seu entendimento corrobora o acerto da decisão de manter a participação no ativo (peça 93, p.
120-121).
459. Por fim, a Petrobras aborda a avaliação realizada pela Ernst &Young sobre o ativo Colpa
Caranda, na Bolívia (peça 93, p. 122-123).
460. O cenário base pressupõe a continuidade de operação do ativo as usual, sem realização de
novas perfurações, até o final do contrato de concessão, período após o qual há o dispêndio dos custos
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de abandono. Nesse caso, necessita-se de US$ 2,9 MM de investimento e o valor obtido é (i) US$
33,00 MM positivos (Valor Sistema Petrobras) e (ii) US$ 95,00 MM negativos (valor de mercado).
461. No outro cenário (Caranda Profundo), há a premissa de que ocorre o desenvolvimento do
poço Caranda Profundo, a partir do qual é exigido um investimento de US$ 158,00 MM. Nesse caso, o
valor obtido é (i) US$ 157,00 MM positivos (Valor Sistema Petrobras) e (ii) US$ 63,00 MM positivo
(valor de mercado).
462. A Petrobras informa que já aprovou a decisão de prosseguir com o desenvolvimento de
Caranda Profundo, tendo em vista a avaliação técnica de 84% de chance de êxito no prospecto e que
desta forma, o cenário base na avaliação em questão é pouco representativo.
463. Em relação à alegação da equipe de fiscalização de que no DIP 32 foram feitas
comparações em “bases distintas” entre o valor da oferta recebida da Pampa e as avaliações
econômicas à disposição à época, a Petrobras elucida que (peça 93, p. 130) no processo avaliativo
executa-se uma avaliação interna, identificam-se as avaliações externas e que o confronto destas
avaliações com a proposta é natural.
464. Esclarece que o fato de se considerar o acréscimo de valor dos ativos segmentados (Río
Neuquén e Colpa Caranda) na perspectiva da Petrobras advém do fato de que estes permanecem sob as
mesmas condições operacionais e financeiras, não havendo necessidade de reavaliá-lo ou balizar com
agentes externos (peça 93, p. 129).
465. Acerca da indicação do Relatório Preliminar sobre a necessidade de descontar os valores de
Río Neuquén e Colpa Caranda com um valor de WACC igual ao da avaliação de sensibilidade nos
gráficos que apresentam essa comparação, a Petrobras alega que o objetivo da ação foi adicionar uma
visão de valor e não reformatar todas as demais que continuavam iguais. Conclui que as preferências
por formas de exposição dos valores são discutíveis, porém, que não parece razoável indicar erro na
opção por uma delas, haja vista a correção e rigor lógico (peça 93, p. 131).
466. Quanto a potencial prêmio na aquisição de um bloco de ações de controle em relação ao
valor das demais ações, a Petrobras defende que (peça 93, p. 133) a obrigatoriedade de realização de
Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) para as demais ações, prevista na legislação argentina,
nas hipóteses de aquisição de controle, inviabilizaria a eventual cobrança de prêmio de controle, uma
vez que o potencial comprador tem que fazer oferta pela totalidade das ações.
467. A respeito do fato de que a estimativa de prêmio de controle empreendida no documento de
submissão ocorreu considerando apenas o valor da oferta em cenário Cardume, a jurisdicionada aduz
que (peça 93, p. 134) este é o cenário central e que se por um lado pode ser considerado otimista diante
da comparação com uma proposta em cenário Coral, conforme sugerido pela equipe de fiscalização,
também pode ser considerado pessimista em comparação a uma proposta calculada em cenário
Correnteza.
468. Além disso, ressalta que o DIP A&D 32/2016 tratou de calcular o prêmio de forma
prudente, considerando no cálculo a média do maior e menor valor de cotação nos 60 dias anteriores,
arredondando o resultado para baixo. Destarte, entende não prosperar a tese de viés no cálculo
apresentado.
469. Ainda sobre o tema do cálculo da estimativa do prêmio de controle, a Petrobras alega que
ao calcular o prêmio levando em consideração as avaliações externas, ignora-se a impossibilidade
dessas avaliações de incorporarem ganhos e sinergias identificados pelo Sistema Petrobras e que,
ademais, uma vez o ativo permanecendo sobre as mesmas condições com a Petrobras, não há sentido
em recorrer às avaliações externas para determinar seu impacto na oferta recebida (peça 93, p. 134135).
Análise dos argumentos da Petrobras
470. No que tange ao risco da Petrobras não conseguir acompanhar os investimentos necessários
para o desenvolvimento de Río Neuquén, o que importaria na perda de US$ 106,00 MM no VPL desse
projeto, não deve prosperar o argumento da jurisdicionada que sugere que esse risco teria uma
relevância menor pelo fato de não ter sido pontuado nos relatórios de avaliação econômica. Vale
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salientar que, conforme consta na descrição do relatório da Comissão de Alienação, a informação da
existência do risco em tela foi notificada por meio de e-mail da Estratégia, que era a área competente
para a elaboração das notas técnicas de análise econômica dos projetos, ou seja, dos relatórios de
valuation internos.
471. A respeito da utilização das análises a posteriori apresentadas pela jurisdicionada como
forma de argumentar que o risco era desimportante, uma vez que não teve verificação prática, e de
atestar que as decisões sobre a retenção de Río Neuquén e Colpa Caranda foram acertadas,
considerando que foi proposta, na análise dos comentários ao gestor do item 0 deste relatório, uma
ação de fiscalização para averiguar as avaliações externas e os argumentos da Petrobras trazem novos
valuations, entende-se mais adequado que seja feita a verificação desses argumentos junto com essa
nova fiscalização.
472. Concernente à valoração dos earn-outs pelos agentes externos, em que pese o argumento
apresentado pela Petrobras no parágrafo 0, a equipe de fiscalização ressalta que manteve no texto final
o parágrafo 0, uma vez que se trata de citação direta do relatório de avaliação econômico-financeira do
Evercore.
473. Quanto à alegação da Petrobras de que a previsão na legislação argentina de obrigatoriedade
de realização de Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) no caso em questão inviabilizaria a
eventual cobrança de prêmio de controle, cabe citação ao parecer do escritório Marval O’Farrell
Mairal (Evidência 59), constante nos Anexos do documento de resposta da Petrobras, que traz uma
elucidação sobre a questão dos preços a serem ofertados na OPA:
Las nuevas reglas introducidas por la LMC y las Normas de la CNV han cambiado el marco
regulatorio anterior de manera significativa, ya que el precio a ofrecer ya no está vinculado con el
precio pagado al accionista de control, sino que tiene que ser un “precio equitativo”
(…)
En resumen, en el caso de una venta “indirecta” como sucedería en la presente transacción, el
precio será determinado por el oferente, pero no podrá ser inferior a:
el mayor precio ofrecido al accionista que pretende vender su participación,
el precio pagado en las transacciones del mercado dentro de los 90 días previos,
el “precio equitativo”
el promedio del precio de cotización durante el semestre inmediato anterior.
Tradução própria: As novas regras introduzidas pela Lei do Mercado de Capitais e pelas normas
da Comissão Nacional de Valores alteraram o marco regulatório anterior de maneira significativa, já
que o preço a ser oferecido não está vinculado com o preço pago ao acionista de controle, mas tem que
ser um “preço equitativo”.
(…)
Em resumo, no caso de uma venda “indireta” como se sucederia na presente transação, o preço
será determinado pelo ofertante, porém não poderá ser inferior a:
o maior preço oferecido ao acionista que pretende vender a sua participação,
o preço pago nas transações de mercado dentro dos 90 dias anteriores a oferta,
o “preço equitativo” (resultante de uma ponderação entre valor patrimonial, fluxo de caixa
descontado e preço de mercado)
a média do preço da cotação durante o semestre anterior.
474. Conforme se depreende do excerto acima, apesar do preço a ser ofertado possuir um
patamar inferior, este não está vinculado ao preço pago ao acionista de controle, de forma que é
possível a ocorrência de um prêmio na aquisição do bloco de controle.
475. Nos Comentários ao Relatório de Fiscalização Preliminar (peça 93), a jurisdicionada alegou
que considerou o valor da oferta exclusivamente na perspectiva Petrobras, tanto nos gráficos
comparativos quanto no cálculo do prêmio de controle, porque os ativos de Río Neuquén e Colpa
Caranda permaneceram sob as mesmas condições operacionais e financeiras e porque as perspectivas
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externas não incorporam ganhos e sinergias identificados pelo Sistema Petrobras.
476. Sobre este argumento, cumpre citar aqui parte do texto do mesmo documento de resposta
(peça 93), em trecho que elucida a importância das avaliações externas no processo:
207. Neste ponto, faz-se oportuno ponderar sobre o objetivo da participação de agentes externos
na composição de uma das perspectivas avaliativas nos processos de alienação. Trata-se
essencialmente de reconhecer as limitações oriundas de utilizar-se apenas a visão interna, evitando
vieses e buscando um processo em que se aprimore a análise da percepção de valor do ativo,
ampliando-a para além do contexto Petrobras e atenuando processos de ilusão cognitiva como
endowment effect (efeito posse), anchoring (ancoragem), mental accounting (contabilidade mental) e
cognitive framing (estruturação cognitiva).
208. Para melhor explicar a importância dessa visão externa, cabe considerar que cada
organização percebe o cenário econômico de uma forma própria e alicerça suas decisões na
expectativa de produzir os melhores resultados. Ainda, especificamente em contextos de maior
incerteza, que é o caso da indústria de Óleo e Gás, e em especial na Argentina à época do desenrolar
do Projeto, não raro as divergências quanto ao que se projeta indicam caminhos completamente
distintos entre as organizações.
209. A inclusão das avaliações externas no processo busca justamente identificar e expor aos
decisores os possíveis vieses inerentes à visão de valor interna sobre os ativos.
477. A equipe de fiscalização coaduna-se com as afirmações acima apresentadas e entende que
elas se aplicam à percepção de valor da oferta.
478. Vale salientar que o fato de que os ativos permanecerão com a Petrobras após a negociação
não exclui a utilidade das visões externas da oferta. Como a valoração da proposta em questão envolve
a avaliação de ativos pelo método do fluxo de caixa, ela está, consequentemente, sujeita a projeções de
volume de produção, valor do Brent, câmbio, WACC, entre outras considerações de riscos. Desta
forma, a inclusão da visão de mercado amplia a percepção de valor dos ativos para a tomada de
decisão. Cabe pontuar ainda que estes ativos podem vir a ser objeto de alienação futura, reforçando
ainda mais a importância do conhecimento da ótica de mercado.
479. Desta feita, parte-se para a análise do fato de que a estimativa de prêmio de controle
empreendida no DIP A&D 32/2016 ocorreu considerando apenas o valor da oferta no cenário central
(Cardume).
480. Sobre o tema, destaca-se trecho do documento de resposta da Petrobras ao relatório
preliminar (peça 93), em que versa acerca da paridade entre os cenários de avaliação:
300. Dessa forma, uma verificação muito mais apurada é exigida quando das decisões de
investimento ou desinvestimento; portanto, todas as considerações dos cenários construídos são úteis e
necessárias ao processo.
301. Destaca-se que inexiste documento, no âmbito do processo decisório sobre projetos (tanto
de investimento quanto de desinvestimento), que estabeleça relação de predominância entre os
cenários corporativos, havendo sequer estabelecimento de probabilidades sobre estes. Na verdade, os
normativos internos reforçam a necessidade de proceder com as avaliações considerando todos os
cenários corporativos.
481. Pelas alegações da Petrobras de que não há predominância entre os cenários,
estabelecimento de probabilidades sobre estes, e de que as avaliações devem considerar todos os
cenários corporativos, entende-se ser improcedente a alegação da jurisdicionada de que por ser um
cenário central, a utilização do Cardume como parâmetro único para cálculo do prêmio de controle foi
suficiente.
482. No que diz respeito às comparações envolvendo o resultado da sensibilidade do valuation
interno ao WACC de 14,3%, a equipe de fiscalização entende que o fato de se comparar a avaliação de
valor integral da Pesa sensibilizada a um WACC superior com o valor econômico da proposta sem
mostrar o impacto da sensibilização nesta, caracterizou uma impropriedade, visto que a inclusão da
análise de sensibilidade ao valor da oferta traria uma visão mais completa e proveria uma comparação
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mais coerente entre os valores.
483. Em que pese a constatação da equipe, frisa-se que, em uma aproximação linear, o impacto
da sensibilização no valor da oferta seria uma redução no entorno de US$ 46,00 MM (3,9%)
(Cardume) e US$ 26,00 MM (2,5%) (Coral), que possui baixa materialidade e não teria o condão de
alterar o panorama comparativo da análise de sensibilidade. Além disso, deve-se levar em
consideração que a análise de sensibilidade possui um caráter acessório, não sendo a referência de
valor principal.
484. Deve-se ressaltar que tanto as versões da Sistemática de Desinvestimento vigentes à época,
de Abril/2014 e Março/2016, como a versão atual de 2018, não fazem alusão à possibilidade de haver
diferentes percepções do valor da oferta, seja de Mercado ou seja por sensibilidade a Cenários, e
consequentemente, não estabelece um tratamento para essa questão, logo, entende-se que não é
possível afirmar que houve descumprimento do normativo.
485. De toda sorte, considera-se que a previsão, na Sistemática de Desinvestimentos, da
possibilidade de haver diferentes percepções acerca do valor da proposta e de conferir tratamento
adequado para esses casos, pode se constituir em oportunidade de melhoria a ser analisada pela
Petrobras quanto a conveniência e oportunidade de implantação, fortalecendo o processo de
desinvestimentos.
486. Por fim, cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de
Auditoria Operacional do TCU, as seguintes alterações foram realizadas:
a) a Tabela 15 e os Gráficos 6 e 7 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram
alterados e substituídos pela Tabela 12 e pelo Gráfico 6 e Gráfico 7 desta versão final em decorrência
do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras nos parágrafos 320 a 322 da sua
Manifestação (peça 93).
b) o parágrafo 310 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi excluído desta versão
final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras nos parágrafos 324 a
335 da sua Manifestação (peça 93).
c) os parágrafos 323 e 325 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram alterados e
substituídos pelos parágrafos 0 e 0, respectivamente, desta versão final em decorrência do acolhimento
parcial da argumentação apresentada pela Petrobras nos parágrafos 378 e 381 da sua Manifestação
(peça 93), que transformou os erros anteriormente apontados em impropriedades.
d) os parágrafos 327 a 334 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram alterados e
substituídos pelos parágrafos 0 a 0 desta versão final em decorrência do acolhimento da argumentação
apresentada pela Petrobras nos parágrafos 387 a 391 e 398 a 401 da sua Manifestação (peça 93).
6.1.2.6 Análises comparativas entre a oferta da Pampa e as avaliações internas
487. Repise-se que o DIP A&D 32/2016 respaldou-se, principalmente, nas avaliações externas e
fairness opinions, que apontaram que a negociação era justa do ponto de vista econômico-financeiro,
enquanto que as avaliações internas, em diferentes cenários corporativos, indicaram que a percepção
de valor do ativo, na visão da Companhia, era superior à materializada na proposta da Pampa, de forma
que a realização da venda representaria indícios de uma potencial diferença desfavorável à Petrobras
sob essa ótica.
488. Neste tópico serão destacadas as análises comparativas entre a proposta da Pampa e as
avaliações internas constantes no DIP A&D 32/2016, que já apontavam um viés negativo da operação
para a Petrobras, seguidas das análises comparativas que levam em consideração pontos identificados
pela equipe de fiscalização do TCU que não foram considerados nas análises do DIP A&D 32/2016,
levando a um panorama de resultado negativo maior na operação, sob a ótica Petrobras (visão
vendedor) do negócio.
6.1.2.6.1 Análises comparativas – referências adotadas no DIP A&D 32/2016
489. Segundo o DIP A&D 32/2016, primeiramente a Petrobras deveria transferir a totalidade de
sua participação acionária para a Pampa Energía, ou seja, todo o seu patrimônio pelo valor equivalente
à oferta base para a compra da Pesa, de US$ 892,00 MM. Num segundo momento, a Petrobras deveria
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recomprar 33,6% da concessão de Río Neuquén, na Argentina, e 100% do ativo de Colpa Caranda, na
Bolívia, avaliados internamente em US$ 309,00 MM (Cenário Cardume) e em US$ 176,00 MM
(Cenário Coral), desembolsando, a favor da Pesa (pós closing), US$ 52,00 MM.
490. A primeira operação foi finalizada com o Closing em 27/7/2016 e a segunda foi tornada
pública pela Petrobras com a publicação de Fato Relevante ao Mercado, informado que as cessões das
participações da segunda operação ocorreram em 27/10/2016.
491. Conjugando-se essas duas operações com o valor estimados para earn-outs
(+US$ 22,00 MM) e com o custo de refinanciamento da dívida da Pesa (-US$ 7,00 MM), argumentouse no processo decisório que o valor percebido para a oferta da Pampa energia seria de
US$ 1.164,00 MM (Cenário Cardume) e de US$ 1.030,00 MM (Cenário Coral) para a Petrobras.
492. Esses foram os parâmetros de referências aplicados no DIP A&D 32/2016 para análise da
oferta da Pampa energia.
493. A análise a seguir, reproduz a do DIP A&D 32/2016, apenas excluindo a incerteza Bolívia,
pelas razões demonstradas no tópico 6.1.2.4.2 e adicionando os valores do Cenário Correnteza
omitidos naquele DIP.
494. Com esses ajustes, o confronto desse valor percebido da oferta aceita com os valores das
avaliações internas no cenário cardume é apresentado no gráfico a seguir, evidenciando-se a diferença
de US$ 257,81 MM em relação ao limite inferior da avaliação interna, correspondendo a R$ 897,18
MM.
Gráfico 4 - Diferença entre a oferta da Pampa Energía e o limite inferior da avaliação da Petrobras
(Cenário Cardume)

Fonte: Elaboração própria a partir de DIP A&D 32/2016

495. Conforme se depreende do gráfico anterior, no Cenário Cardume, a maior diferença
desfavorável à Petrobras (em relação ao limite superior), seria de US$ 391,52 MM, o que equivaleria a
R$ 1.362,49 MM.
496. Veja-se no Gráfico 5 as comparações entre os diferentes cenários.
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Gráfico 5 - Diferença entre a oferta da Pampa Energía e os limites inferiores das avaliações da Petrobras
em três cenários coorporativos (Visão DIP A&D 32/2016)

Fonte: Elaboração própria a partir de DIP A&D 32/2016

497. Como se vê no gráfico supra, com as informações disponíveis no momento da elaboração
do DIP A&D 32/2016, mesmo no Cenário Coral haveria diferença desfavorável à Petrobras de
US$ 71,64 MM (R$ 249,30 MM). No cenário Cardume a diferença desfavorável seria de US$ 257,81
MM (R$ 897,18 MM) e no Cenário Correnteza de US$ 561,07 (R$ 1.952,52 MM), o que demandaria a
rejeição da oferta ou justificativas suficientes para a aceitação em valor inferior às avaliações internas
da Petrobras.
6.1.2.6.2 Análises comparativas com base na última revisão do relatório de avaliação
interna – Adendo (revisão 2)
498. No dia 10/5/2016, foi encaminhada uma última revisão do relatório de avaliação interna em
face da atualização das premissas técnicas da análise econômica dos ativos componentes do Projeto
Moma, considerando as alterações referentes ao PNG 2016-2020, porém, conforme transcrição abaixo,
as equipes responsáveis optaram por manter a versão anterior como referência para os dados
constantes no DIP A&D 32/2016:
Uma segunda revisão desse adendo foi emitida no dia 10/05/2016. Contudo, em função do momento em
que essa nova versão foi emitida, quando as análises e demais documentos necessários à tomada de decisão já
estavam concluídos, e sobretudo pelo fato dessa revisão 2 não ter apresentado diferença significativa em relação
a versão anterior, a A&D e Estratégia entenderam que o Adendo 2 (revisão 1) deve ser mantido como o
documento de referência acerca da avaliação econômica interna.

499. Com a atualização insculpida nesta última revisão, o valor da Pesa teve um acréscimo de
US$ 80,00 MM (+4,5%) no Cenário Coral, um acréscimo de US$ 53,00 MM (+2,2%) no Cenário
Cardume e de US$ 59,00 (+2,0%) no Cenário Correnteza.
500. Dada a materialidade dos valores envolvidos em termos absolutos; a variação percentual
significativa em relação ao cenário Coral; aliadas ao fato de que o valor da proposta se encontrava em
um patamar inferior limítrofe em comparação ao valor da avaliação nesse Cenário, que é o mais
restritivo, e que com o valor da revisão tem-se a consolidação da inferioridade da proposta frente a
esse cenário, entende-se que a adoção do relatório atualizado era de suma importância para o
embasamento da tomada de decisão.
501. Os reflexos econômico-financeiros da utilização da versão mais atualizada do relatório
serão demonstrados adiante, juntamente com uma análise detalhada dos vários intervalos comparativos
que, na visão da equipe de fiscalização, deveriam ter sido traçados para construir uma informação
completa acerca da negociação proposta.
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502. Para tanto, por intermédio da Tabela 16, há que se reportar aos valores obtidos na avaliação
interna da Petrobras mais recente, que não foi adotada no processo decisório:
Tabela 16 - Avaliações da Pesa com os parâmetros coorporativos da Petrobras (Valuation mais recente)

Avaliação Interna da Pesa - Parâmetros Coorporativos Petrobras
Valor (US$ MM)
Cenários
100%
67,2%
Coral
1.857,00
1.247,78
Cardume*
2.504,00
1.682,51
Correnteza
2.996,00
2.013,11
* Cenário de Referência Petrobras
Fonte: elaboração própria da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016 e seus anexos

503. Ressalte-se também que no Adendo 2 da avaliação interna da Petrobras para a Pesa
(Evidência 12) os valores atribuídos a título de dívida líquida e incertezas não se alteraram em relação
aos valores do DIP A&D 32/2016, como também não se alteraram as percepções da oferta (US$
946,00 MM a US$ 1.164,00 MM para o Cenário Cardume e Coral com e sem os riscos já apresentados
anteriormente na Tabela 12, razão pela qual pode-se reproduzir a análise empregada no Gráfico 3,
supra apresentado, apenas alterando os valores dos limites superior e inferior que se obtêm com a nova
avaliação, inserindo-se, também, o intervalo de percepção da oferta com riscos e sem riscos.
504. Os resultados estão apresentados no gráfico que segue e apontam diferenças entre
US$ 293,42 MM a US$ 511,42 MM, em relação ao limite inferior, o que equivale ao intervalo de
R$ 1.021,10 MM a R$ 1.779,74 MM.
Gráfico 6 - Diferença entre a oferta da Pampa Energía com e sem riscos e o limite inferior da avaliação
da Petrobras (Valuation mais recente)

Fonte: Elaboração própria a partir de DIP A&D 32/2016

505. No caso de se comparar a faixa de variação da oferta, como acima demonstrado, com o
limite inferior e superior, a diferença desfavorável à Petrobras se consubstanciaria de um intervalo de
US$ 293,42 MM a US$ 623,13 MM, o que equivaleria a uma diferença de R$ 1.021,10 MM a
R$ 2.168,49 MM, com as premissas do cenário de referência da Companhia (Cardume) e a avaliação
mais recente da Pesa.
506. Adicionalmente, pode-se demonstrar as mesmas diferenças a partir do método empregado
no DIP A&D 32/2016, ou seja, de acrescentar ao valor da oferta o valor dos ativos retidos e
deduzindo-se os correspondentes valores desembolsados para retê-los. Naquele documento, apontou-se
que a percepção da oferta da Pampa pela Petrobras seria de US$ 1.164,00 MM. No Coral seria de R$
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1.031,00 MM e no Correnteza de US$ 1.319,00 MM (calculado pela equipe de fiscalização). Esses
valores devem, agora, ser confrontados com US$ 1.457,42 MM, US$ 1.156,40 MM e 1.921,73 MM
(limites inferiores) das avaliações nos cenários Cardume, Coral e Correnteza, respectivamente, do
valuation mais recente.
507. O gráfico a seguir demonstra esses confrontos, acrescentando, ainda, os intervalos de
valores para a oferta, constantes da Tabela 12.
Gráfico 7 - Diferença entre a oferta da Pampa Energía com e sem riscos e os limites inferiores das
avaliações da Petrobras em três cenários coorporativos - (Valuation mais recente)

Fonte: Elaboração própria a partir de DIP A&D 32/2016

508. Como pode ser observado nos gráficos acima, a aceitação da oferta da Pampa Energía não
encontraria respaldo em nenhum dos cenários usualmente utilizados pela Petrobras para as suas
tomadas de decisões. Mesmo no cenário mais disruptivo para a Petrobras (Coral), haveria diferença
desfavorável à Companhia de US$ 125,40 MM a US$ 294,40 MM, correspondentes a R$ 436,39 MM
a R$ 1.024,51 MM, respectivamente, sem e com os riscos de Río Neuquén e do Plangás. Por outro
lado, caso fosse considerado o Cenário Correnteza, a diferença desfavorável à Companhia seria de
US$ 602,73 MM a US$ 798,73 MM, correspondendo a R$ 2.097,50 MM a R$ 2.779,58 MM.
6.1.2.6.3 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
509. Acerca dos apontamentos do Relatório Preliminar de Fiscalização de que poderia haver uma
diferença desfavorável à Petrobras em razão das avaliações internas indicarem valor acima da
proposta, a jurisdicionada destaca que (peça 93, p. 138) o processo de alienação em questão teve um
processo decisório complexo, com ampla avaliação de riscos, sendo inadequado apontar risco de
potencial ganho ou perda como um erro do processo. Adicionalmente, aduz que os decisores foram
munidos com uma gama de avaliações e considerações a fim de capacitá-los a escolher o caminho que
potencialmente mais geraria valor à Petrobras. Pondera, ainda, que não há certeza na natureza do
negócio de óleo e gás e protelar a decisão de venda seria uma fuga à responsabilidade dos gestores,
agravada pela condição financeira da companhia.
510. Em referência aos apontamentos do Relatório de Fiscalização relativos a não incorporação
da versão mais atualizada da avaliação econômica interna nos dados expostos na documentação de
suporte à decisão, a Petrobras alega que (peça 93, p. 140) parece pouco razoável supor que essa nova
avaliação conduziria a conclusões diferentes das referendadas, uma vez que majorou o valuation
interno no cenário Coral em apenas 4,5% e no cenário Cardume em só 2,2%. Complementa com a
afirmação de que a própria incerteza envolvida no processo de avaliação dos ativos não permite uma
precisão da ordem mencionada.
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511. Ainda no tocante à questão supracitada, a jurisdicionada aponta que o relatório preliminar
de fiscalização ora indica que o valor da diferença decorrente da atualização é, no cenário Cardume, de
US$ 36 MM, ora que é US$ 53 MM, sugerindo uma inconsistência nos valores apresentados.
512. A Petrobras alega que (peça 93, p. 124) caso se objetive tratar de valores suscetíveis a risco
presentes na oferta de Pampa, necessariamente deve-se considerar fatores de risco semelhantes no
valor integral do ativo alienado. Neste contexto, sublinha que o DIP de submissão A&D 32/2016
expôs os valores em questão em “bases idênticas de risco” e que o procedimento empreendido no
Relatório de Fiscalização é falho pois subestima os riscos na visão integral.
513. Dessa forma, propõe uma comparação entre o “valor integral da PESA” e o “valor da oferta
Pampa” sob uma perspectiva mais abrangente dos riscos, com alicerce nas informações presentes nos
documentos do processo (peça 93, p. 125).
514. Primeiramente, a Petrobras destaca que os dois pontos mais críticos de uma negociação, em
um processo de M&A, são: (i) preço da oferta e (ii) responsabilização sobre os passivos. Aduz que o
aumento do preço da oferta configura ganho pecuniário evidente e que fato semelhante ocorre na
diminuição da (ii) responsabilização sobre os passivos, pois parcelas futuras de decréscimo de valor
são repassadas ao adquirente, o que inegavelmente se traduz em aumento da percepção de valor por
parte do vendedor.
515. Em seguida (peça 93, p. 126), apresenta um levantamento das ações legais, ambientais e
tributárias em que a Pesa estava envolvida e que somava uma exposição de passivos da ordem de
US$ 1.114,00 MM, o que, considerando a participação de 67,2% da Petrobras na Pesa, corresponderia
a US$ 749,00 MM de potencial perda.
516. Observa, também, que segundo os termos acordados, foram estabelecidas possíveis
indenizações a serem pagas pela Petrobras limitadas a 10% do valor base pago pela Pampa, ou seja,
US$ 892,00 MM x 10% = US$ 89,2 MM. Infere assim, que na pior das hipóteses, houve um ganho
negocial adicional de US$ 660,00 MM.
517. A Figura 25, extraída do documento juntado à peça 93, detalha as espécies e os valores dos
passivos da Pesa que foram citados pela Petrobras como tendo sido repassados à Pampa:
Figura 25 - Cálculo do benefício decorrente do repasse de passivos à Pampa

Fonte: Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 93, p. 126)

518. A fim de ilustrar a proposta de comparação em “bases idênticas de risco”, a Petrobras
elaborou a figura reproduzido a seguir (peça 93, p. 129), em que utilizou os valores expressos no
Gráfico 6 do Relatório de Fiscalização Preliminar (peça 75), em relação à oferta da Pampa, e efetuou a
dedução dos US$ 660,00 MM supracitados do valor da avaliação interna para a Pesa no cenário
Cardume.
Figura 26 - Comparação de Valor Ajustada a Riscos
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Fonte: Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 93, p. 129)

519. Após a apresentação da Figura 26 (peça 93, p. 129), a jurisdicionada conclui que, mesmo
sob uma perspectiva mais abrangente dos riscos, a aceitação da oferta é considerada vantajosa para
Petrobras no Cenário Cardume.
520. Por fim, menciona que (peça 93, p. 129) a situação dos passivos na Argentina, bem como os
riscos no Equador e na Venezuela eram acompanhados periodicamente pela Alta Administração da
Petrobras há anos, tendo em vista as potenciais perdas, o que demonstra a importância e o valor de
uma negociação acordada em termos de clean exit.
Análise dos argumentos da Petrobras
521. Em referência aos apontamentos relativos a não incorporação da versão mais atualizada da
avaliação econômica interna nos dados expostos na documentação de suporte à decisão, a equipe de
fiscalização não acata os argumentos trazidos pela jurisdicionada. É importante destacar que não se
trata de supor ou não que a “nova avaliação conduziria a conclusões diferentes das referendadas”,
como defendido pela Petrobras, mas sim de que a documentação de suporte à decisão deve estar
lastreada nas melhores informações disponíveis à época.
522. Salienta-se também que vários pareceres foram concluídos no dia 10/5/2016, a exemplo do
Parecer de Conformidade CONF/CPPC/CFIN 130/2016 (Evidência 17), do Parecer Contábil
CONTABILIDADE/PLACON 6/2016 (Evidência 16), da Avaliação Tributária TRIBUTARIO/PTR/
INTER 76/2016 (Evidência 20) e Avaliação Financeira FINCORP/GEFIN/AFN 10/2016 (Evidência
15) e tiveram as suas conclusões incorporadas ao DIP A&D 32/2016, de forma que se entende que a
mesma conduta poderia e deveria ter sido adotada quanto à revisão atualizada do relatório de avaliação
interna, uma vez que se trata do ponto fulcral da negociação.
523. A respeito da questão numérica levantada pela Petrobras de que o valor da diferença
decorrente da atualização do relatório no Cenário Cardume seria de US$ 36,00 MM e não de US$
53,00 MM, vale frisar que este valor corresponde à avaliação integral da Pesa enquanto que aquele é
refere-se à proporção de 67,2% detida pela Petrobras. No relatório preliminar a exposição dos valores
foi acompanhada da fração percentual, que é idêntica para ambos os casos.
524. Concernente à comparação em “bases idênticas de risco” proposta pela Petrobras, cumpre
listar as seguintes observações:
524.1. no argumento em questão, a Petrobras não apresentou nenhum critério técnico para definir
o que seria e como foi construída e determinada a chamada “base idêntica de riscos”;
524.2. nem os relatórios de avaliação econômica interna e externa, nem o relatório da Comissão
de Alienação e nem o DIP A&D 32/2016, que são os principais documentos de análise econômica da
negociação, levantaram a existência de um risco de exposição a passivos que gerariam uma dedução da
ordem de US$ 660,00 MM na avaliação do valor da participação de 67,2% na PESA;
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524.3. no item 5. “Contingências e Provisões” do relatório de avaliação econômica interna está
disposto que “Além da apuração do valor dos ativos da Pesa, também foram levantadas e consideradas
as contingências existentes. Nesse sentido, foram considerados os passivos ambiental e trabalhista, a
provisão de perda para litígios e outras obrigações existentes e descritas no balanço da Pesa, além de
um valor associado aos litígios em que a companhia é demandante. ”. Desta forma, entende-se que os
passivos e contingências já estavam incorporados à avaliação econômica interna;
524.4. no tópico sobre os ativos de E&P no Equador, do relatório de avaliação econômica
interna, está disposto que para o ativo “Oleoduto OCP” foram considerados: “Valor a pagar pelas
contingências fiscais e trabalhistas da OCP, na parcela da PESA”. Vale destacar que o valor de US$
428,00 MM, apresentado na Figura 25 a título de “Passivos tributários Equador”, refere-se exatamente
às contingências tributárias do Oleoduto OCP, conforme o documento “Equador” do Anexo 19 da
resposta ao relatório preliminar (Peça 93), ou seja, esses passivos já estavam incorporados à avaliação
econômica interna; e
524.5. no Adendo 1 (revisão 1) do relatório de avaliação econômica interna, foi ressaltado o
seguinte ponto na parte da motivação da atualização: “Em Fevereiro/2016 foi emitido um relatório
produzido por consultoria externa que avaliou os passivos ambientais existentes nos ativos da
Venezuela e recomendou ações de remediação que representam um custo adicional, a ser parcialmente
pago pela PESA, e demandam um período de tempo para implantação. Dessa forma, os modelos de
análise econômica desses ativos foram revistos a fim de refletir as ações recomendadas, que aumentam
o dispêndio e postergam o início de operação do modelo de gestão vislumbrado”. Frisa-se que no
documento “Anexo 07 – Avaliação de Passivos Ambientais - Venezuela”, anexo do Adendo 1 (revisão
1), consta o valor de US$ 38,00 MM como custo total de remediação ambiental, ou seja, esse passivo
também já estava incorporado à avaliação econômica interna.
525. Pelos pontos supracitados, a equipe de fiscalização compreende que não há embasamento
técnico suficiente no argumento da Petrobras que sugere a adoção de uma “base idêntica de riscos”,
além disso, conforme descrição dos itens 0, 0 e 0, há várias evidências de que os passivos relacionados
na Figura 25 estavam incorporados à avaliação econômica interna. Destarte, não se acatou como válida
a comparação apresentada pela Petrobras na Figura 26.
526. É importante destacar que o relatório preliminar consignou como um ponto crítico do
processo decisório o fato de que a proposta aceita era inferior aos valores estimados pelo relatório de
avaliação interna, afirmando, por exemplo, que a aceitação da oferta da Pampa Energía não encontraria
respaldo em nenhum dos cenários usualmente utilizados pela Petrobras para as suas tomadas de
decisões, no parágrafo 0, e que as diferenças existentes entre a oferta e as avaliações internas
demandariam a rejeição da oferta ou justificativas suficientes para a aceitação em valor inferior às
avaliações internas da Petrobras, no parágrafo 0.
527. Entretanto, após a manifestação da jurisdicionada a equipe de fiscalização fez uma reanálise
da questão e compreendeu que o exame da tomada de decisão para a aprovação da alienação deve ser
feito sob um ponto de vista mais abrangente, envolvendo todas as avaliações econômico-financeiras e
referências de valor disponíveis.
528. Primeiramente, impende salientar que a Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e
Empresas do Sistema Petrobras não estabelece uma regra para a aprovação de projetos de
desinvestimentos, apenas determina a documentação que deve ser produzida para lastrear a tomada de
decisão.
529. Dois dos principais documentos que devem ser elaborados são o Relatório Interno de
Avaliação Econômico-financeira com visão Vendedor (Petrobras) e o Relatório Externo de Avaliação
Econômico-financeira com visão comprador (Mercado). A fim de proporcionar uma melhor elucidação
acerca das diferentes visões que devem ser construídas, reproduz-se trecho da Sistemática de
Desinvestimentos sobre o tema:
As avaliações econômicas para os projetos de desinvestimentos utilizam as seguintes visões:
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i) Visão Vendedor, em que é estimado o valor do projeto integrado ao portfólio da Petrobras, com os
cenários corporativos referenciais vigentes, e;
ii) Visão Comprador, em que é estimado o valor do projeto para potenciais compradores, desintegrado do
portfólio Petrobras e considerando premissas alinhadas às condições existentes de mercado.
Usualmente, em projetos de desinvestimento, a visão Vendedor é refletida na avaliação econômica
interna, uma vez que esta apresenta o valor do ativo na visão da Petrobras (vendedor). Já a visão Comprador é
refletida na avaliação econômica externa elaborada pelo assessor financeiro, uma vez que esta apresenta o valor
do ativo na visão de mercado (compradores).

530. Faz-se mister frisar que o normativo interno da Petrobras não estipula qualquer tipo de
hierarquia entre as diferentes visões ou entre os relatórios que as materializam.
531. Também é importante realizar um compêndio acerca da metodologia de elaboração das
avaliações econômico-financeiras. A Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do
Sistema Petrobras, vigentes à época, estabeleciam que a avaliação econômica deveria utilizar,
preferencialmente, a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD); recomendavam a elaboração
de análises de sensibilidade em relação as principais variáveis impactantes no resultado, de forma a
proporcionar uma melhor percepção dos riscos e do potencial de valor do projeto; e recomendavam a
estimava do valor do ativo ou da empresa utilizando múltiplos transacionais. Adicionalmente, no caso
de empresas que são listadas em bolsa, métricas de valores baseadas nos preços das ações tornam-se
uma referência natural.
532. No caso do Projeto Moma, as avaliações internas foram materializadas por meio de Notas
Técnicas de Análise Econômica do Projeto Moma, de responsabilidade da Estratégia, tendo sido
emitidas cerca de nove versões entre adendos e revisões. Já as avaliações econômicas externas ficaram
sob a responsabilidade do assessor financeiro, o Banco Evercore, que elaborou em torno de cinco
versões provisórias do relatório de avaliação e expediu a versão final no dia 7/5/2016.
533. Adicionalmente, a Sistemática dispunha que era recomendável a emissão de parecer sobre o
valor justo da transação (fairness opinion) pelo assessor financeiro ou por consultoria contratada
especificamente para este fim, além de indicar a contratação de pelo menos um parecer (fairness
opinion ou valuation report), a ser emitido por instituição financeira distinta da instituição que
assessorou a transação.
534. No projeto em tela, foram contratadas duas fairness opinions, uma com o Banco Evercore, o
assessor financeiro do projeto, e a outra com o Crédit Agricole do Brasil S.A. Em adição, também foi
contratada a emissão de um valuation report com o Banco Itaú BBA S.A.
535. A Tabela 17 sintetiza os principais resultados das avaliações externas e mostra que, dentro
destas perspectivas, as faixas de valor percebido da oferta se interseccionam com os resultados das
avaliações para a participação acionária de 67,19% na Pesa.
Tabela 17 – Resultados das Avaliações Econômicas Externas para o valor percebido da oferta da Pampa
e para a participação acionária de 67,19% na Pesa

Resultados das Avaliações Econômicas Externas
Valor Percebido da Oferta
Pampa
Evercore FCD
Evercore Múltiplos
Valor Percebido da Oferta
Crédit Agricole Pampa (corrigido)
(Fairness
Crédit Agricole FCD
Opinion)
Crédit Agricole Múltiplos
Itaú
Itaú FCD
(Valuation
Report)
Itaú Múltiplos
Evercore
(Fairness
Opinion)
Valuation
Externo da Pesa

US$
Milhões
934 a 961
712 a 952
824 a 1311
885
848 a 914
715 a 812
754 a 1113
863 a 1440
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Valor em Bolsa

842 a 914

Fonte: Elaboração própria a partir do DIP A&D 32/2016 e seus Anexos.

536. Pelo exposto nos parágrafos 0 a 0 é que a equipe de fiscalização entende que o exame da
tomada de decisão para a aprovação da alienação deve ser feito sob um ponto de vista mais abrangente,
envolvendo todas as avaliações econômico-financeiras internas e externas e referências de valor
disponíveis.
537. Ocorre que, conforme elucidado na análise dos argumentos dos comentários do gestor ao
item “0-6.1.2.1 Riscos decorrentes da adoção de parâmetros externos de avaliação para aceitação da
oferta da Pampa”, verificou-se uma série de riscos e conflitos de interesses quanto à atuação dos
agentes avaliadores externos e às respectivas avaliações. Tais situações, caso sejam confirmadas,
possuem impacto na decisão de venda da companhia, que foi lastreada por essas avaliações.
538. Dessa forma, será proposta ação de fiscalização para analisar as avaliações econômicofinanceiras que embasaram a tomada de decisão e, com isso, possibilitar um posicionamento
conclusivo acerca da adequação da venda da Pesa.
539. Cabe esclarecer que quanto às análises comparativas elaboradas pela Comissão de
Alienação e materializadas na Figura 20 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75), a equipe de
fiscalização solicitou, em complemento aos comentários dos gestores, a memória de cálculo dos
valores constantes naquela Figura, sendo disponibilizada pela jurisdicionada (Evidência 60).
540. Averiguando os valores e cálculos efetuados, observou-se que a fonte dos valores foi o
Adendo 2 (revisão 1) do relatório de avaliação interna (Evidência 12), porém, identificou-se que não
foi feito o ajuste para a obtenção do valor de equity da Pesa, que é a base comparável com a oferta,
conforme previsão do próprio relatório, reproduzida a seguir:
A referência de valor apresentada segue a lógica no cash, no debt, no working capital, isto é, desconsidera
questões relativas ao caixa, às dívidas e ao capital de giro, no qual se incluem os estoques. O montante referente
a esses itens deve ser considerado a posteriori, a fim de que se obtenha o valor final para a Petrobras (valor do
equity), a ser comparado com a oferta de preço recebida pela venda da empresa.

541. Em função da ausência desse ajuste, a equipe de fiscalização considerou que os resultados e
análises provenientes da Figura 20 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) estavam eivados
de vícios, motivo pelo qual não se entendeu razoável a exigência da reprodução dos resultados do
relatório da Comissão de Alienação na documentação de suporte à decisão.
542. Nas análises comparativas constantes no DIP A&D 32/2016 e Resumo Executivo,
procedeu-se corretamente ao ajuste de equity, conforme descrição da Evidência 11.
543. Desta forma, considerou-se sanadas as irregularidades apontadas nos parágrafos 366 e 367
do Relatório Preliminar de Fiscalização e, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de
Auditoria Operacional do TCU, o tópico “5.1.2.6.3 Análises comparativas elaboradas pela Comissão
de Alienação” do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi excluído na versão final.
544. Adicionalmente, cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual
de Auditoria Operacional do TCU, os parágrafos 343 e 344 do Relatório Preliminar de Fiscalização
(peça 75) também foram alterados e substituídos, respectivamente, pelos parágrafos 0 e 0 desta versão
final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras nos parágrafos 411,
412 e 413 da sua Manifestação (peça 93).
6.1.2.7 Fatos posteriores à aprovação da venda da Pesa
545. Como desdobramentos da aprovação da oferta da Pampa para a compra da participação
acionária da Petrobras na Pesa, com alteração do controle acionário, houve a necessidade da Pampa
Energía formular proposta para a compra das ações dos acionistas minoritários, com acompanhamento
da Comisión Nacional de Valores (CNV) da Argentina, tendo ainda os termos da proposta de aquisição
das ações dos minoritários que serem enviadas à Securities And Exchange Commission (SEC) dos
Estados Unidos. Isso porque a Pesa detinha ações listadas tanto na Bolsa de Buenos Aires como
também na de New York.
546. Nesse sentido, identificou-se a ata da reunião que tratou do assunto no âmbito do Conselho
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de Administração da Pesa, ocorrida em três de junho de 2016, disponível em
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1449877/000144987716000031/f6k10062016.htm.
547. Dessa Ata, documento de acesso público, disponível no próprio sítio eletrônico da SEC dos
Estados Unidos, depreende-se que a oferta da Pampa para os minoritários reproduzia a oferta em
dinheiro da compra das ações da Petrobras, ou seja, US$ 892,00 MM para as 1.356.791.556 ações
Classe B, o que redundaria em US$ 0,6574 por ação, correspondendo a AR$ 9,40 (Pesos Argentinos).
548. Depreende-se também da Ata enviada à SEC que a Pampa Energía apresentou duas
avaliações para embasar sua oferta aos minoritários. Uma delas, da instituição Puente Hermanos S.A.
apresentou intervalo de valor de AR$ 8,79 a AR$ 9,72. A outra avaliação, da Finanzas & Gestión S.A.,
apresentou intervalo de valor de AR$ 8,69 a AR$ 9,53.
549. Por outro lado, consoante informações da ata enviada à SEC, o Conselho de Administração
da Pesa decidiu contratar os serviços da Deloitte SC e da Pistrelli, Henry Martin y Asesores S.R.L.,
uma empresa membro da Ernst & Young, para fornecer duas análises independentes das perspectivas
financeiras da oferta da Pampa Energía.
550. A avaliação da Ernst & Young apontou intervalo de valor de AR$ 13,62 a AR$ 15,25, por
ação da Pesa, considerando a prorrogação da concessão de Río Neuquén. Na opinião da Deloitte SC,
as ações da Pesa valeriam entre AR$ 11,00 e AR$ 14,22.
551. Embora estas quatro avaliações não estivessem disponíveis no momento da aprovação da
venda da Pesa, elas evidenciam as diferenças entre as avaliações internas e as externas que subsidiaram
o processo decisório da venda da Pesa.
552. A tabela a seguir demonstra todos os valores identificados pela equipe de fiscalização para
avaliações da Pesa, convertidos em pesos argentinos por ação, utilizados no processo decisório da
venda da Pesa, como também as que foram reportadas na ata do Conselho de Administração da Pesa
enviada à SEC.
Tabela 18 - Compilações das avaliações da Pesa reportadas nos pareceres que recomendaram a
aprovação da venda pela Petrobras e na reunião do CA da Pesa para analisar a oferta da Pampa aos minoritários

Avaliador
Evercore FCD (Assessor Financeiro)
Evercore MM (Assessor Financeiro)
Crédit Agricole (Fairness opinion)
Banco Itaú BBA S.A. (Valuation report)
Finanzas & Gestión S.A.
Puente Hermanos S.A.
Valuation interno WACC Sensibilidade
Valuation interno WACC Corporativo

Contratante

* Valor
(AR$)
Mínimo
7,50
8,68
7,53
7,94
8,69
8,79
12,74
14,80

por

Ação

Máximo
10,03
13,81
9,62
15,17
9,53
9,72
15,23
17,35

Petrobras (Vendedor)
Petrobras (Vendedor)
Petrobras (Vendedor)
Petrobras (Vendedor)
Pampa (Comprador)
Pampa (Comprador)
Petrobras (Área Técnica)
Petrobras (Área Técnica)
Pesa
(Cons.
de
**Ernst & Young
Administração)
13,62
15,25
Pesa
(Cons.
de
**Deloitte SC
Administração)
11,00
14,22
* Taxa de câmbio = US$ 1,00 x AR$ 14,29 (utilizada na Ata da Reunião do CA da Pesa)
** Parâmetros extraídos da ata da reunião do CA da Pesa em 3/6/2016 enviada à SEC dos EUA
Fonte: elaboração da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016, seus anexos, e Ata do
CA da Pesa
553. Como abordado anteriormente, as avaliações internas da Petrobras ocorreram pelo método
do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Por esta razão, buscou-se em cada avaliação que estiveram
presentes nas decisões da Petrobras as avaliações dos agentes financeiros contratados também
elaboradas pelo método do FCD. Adicionalmente, foram incluídas as avaliações contratadas pelo CA
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da Pesa que também utilizaram este método. No que se refere às avaliações apresentadas pela Pampa
ao CA da Pesa, da Puente Hermanos S.A. e da Finanzas & Gestión S.A., embora as informações
enviadas à SEC fizessem menção ao método do fluxo de caixa descontado, os valores não estavam
expressos, razão pela qual não são colacionados.
554. Os resultados são apresentados na tabela a seguir, demonstrando tanto o valor de cada ação
da Pesa em AR$ (pesos argentinos) como também o valor em US$ MM (milhões de dólares dos EUA)
para os 67,2% da participação acionária vendida pela Petrobras, adotando-se a mesma taxa de câmbio
da tabela anterior (US$ 1,00 = AR$ 14,30).
Tabela 19 - Avaliações da Pesa pelo Método do Fluxo de Caixa Descontado reportadas na recomendação
da aprovação da venda pela Petrobras e na reunião do CA da Pesa para analisar a oferta da Pampa aos
minoritários

Avaliador

Valor por Ação Valor de 67,2% da
(AR$)
Pesa (US$ MM)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
7,50
10,03
712,02
952,00
7,53
9,62
714,87
913,00
7,94
11,72
754,00
1.113,00
12,74
15,23
1.210,00 1.446,00
14,80
17,35
1.405,00 1.646,90

Evercore FCD (Assessor Financeiro)
Crédit Agricole (Fairness opinion)
Banco Itaú BBA S.A. (Valuation report)
Valuation interno WACC Sensibilidade
Valuation interno WACC Corporativo
**
Ernst
&
Young
(Avaliação
14,94
Independente)
** Deloitte SC (Avaliação Independente) 11,30

16,99

1.418,00

1.613,00

15,60

1.073,00

1.481,00

* Taxa de câmbio = US$ 1,00 x AR$ 14,29 (utilizada na Ata da Reunião do CA da Pesa)
** Parâmetros extraídos da ata da reunião do CA da Pesa em 3/6/2016 enviada à SEC dos EUA
Fonte: elaboração da equipe de fiscalização a partir do DIP A&D 32/2016, seus anexos, e Ata do CA da
Pesa

555. Analisando a Tabela 18 e a Tabela 19, verifica-se que existe convergência nas avaliações
independentes feitas posteriormente à transação da Pesa com a avaliação interna, que se distanciam das
avaliações externas contratadas pela Petrobras.
556. Outro fato posterior a venda e que cabe destaque é quanto as revendas de ativos da Pesa.
Cabe observar o que se revela, sob a perspectiva do comprador (Pampa Energía), que, para realizar o
negócio, montou uma operação com os próprios ativos da Pesa: paralelamente, vendeu a participação
nos ativos de Río Neuquén, metade para a YPF (US$ 72,00 MM) (Evidência 56) e a outra metade para
a própria Petrobras juntamente com os ativos na Bolívia – Colpa Caranda (total de US$ 52,00 MM).
Além disso, foi vendida a participação no ativo de Aguada de la Arena à YPF (US$ 68,00 MM)
(Evidência 56). A Pampa também vendeu (por obrigação regulatória) sua participação na
Transportadora de Gas del Sur SA – TGS por US$ 241,00 MM, já que iria acessar o controle do
restante da participação na TGS, indiretamente, por meio da Pesa (que controla os outros 50% da
TGS). (Evidência 62)
557. No total, a Pampa Energía levantou US$ 433,00 MM (cerca de 50% do valor pago à
Petrobras), parte com a venda parcial dos ativos que a própria PPSL detinha na Pesa. Cabe esclarecer
que as operações feitas com a YPF se deram por meio de adiantamento de empréstimo entre as
empresas, visto que os ativos da Pesa somente poderiam ser vendidos pela Pampa após suas aquisições
junto a Petrobras. (Evidência 62)
558. Tais circunstâncias, a negociação junto aos minoritários e a revenda de ativos da Pesa,
reforçam a necessidade do encaminhamento proposto nos tópicos “0- 6.1.2.1 Riscos decorrentes da
adoção de parâmetros externos de avaliação para aceitação da oferta da Pampa” e alertam que a venda
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da Pesa pode ter sido embasada em avaliações frágeis, colocando em risco os interesses da Petrobras.
Para possibilitar uma análise conclusiva acerca disso, faz-se necessário uma análise mais aprofundada
nas avaliações disponíveis aos decisores à época, cabendo proposta de ação de fiscalização específica
para verificar tais pontos.
6.1.2.7.1 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
559. Em sua defesa, a Petrobras (peça 93, p. 143) desenvolve uma comparação entre os valores
históricos da ação da Pesa e as avaliações econômicas, construindo duas referências de valor, (1) a
primeira em linha com as avaliações internas da Petrobras e com os relatórios da Ernst & Young e
Deloitte SC, ao qual se atribui valor médio de 14 pesos por ação (US$ 9,79 por ADR) e a outra (2) em
linha com as avaliações externas dos assessores da Petrobras e da Pampa, ao qual se atribui valor
média de 9 pesos por ação (US$ 6,29 por ADR).
560. Dessa forma, a partir de uma análise gráfica de um retrospecto dos 3 anos anteriores à
negociação, a jurisdicionada conclui que (peça 93, p. 144) o valor em bolsa dos últimos anos nunca
chegou perto da referência (1) e que o maior valor observado (US$ 7,74 por ADR) ainda ficou 26%
abaixo dela. Ressalta ainda que mesmo o valor de referência das avaliações externas (2) pode ser
considerado otimista diante do histórico em bolsa, pois seu valor foi superado em apenas 32% dos
pregões no período analisado.
561. Sobre as operações de venda de ativos, por parte de Pampa, posteriores à conclusão da
negociação com a Petrobras, a jurisdicionada corroborou o fato de que (peça 93, p. 152) desde o
closing a Pampa realizou quatro transações nas quais vendeu ativos da PESA que representam
aproximadamente 40% da empresa. Todavia, alega que o citado movimento não reflete nada mais do
que uma ação de ajuste de portfólio por parte da Pampa, já esperada, dada a complexidade da
aquisição da PESA e a amplitude dos negócios desta.
562. Em adição, argumenta que (peça 93, p. 153) ao se comparar o valor recebido pela Pampa,
em decorrência das vendas, com os valores obtidos pela avaliação interna, observa-se que os valores
obtidos pela Pampa foram significativamente inferiores e que, além disso, a Pampa continuou
respondendo pelos passivos da PESA.
563. A jurisdicionada conclui que (peça 93, p. 154), pelo exposto, tais operações se deram em
valores inferiores aos obtidos pela Petrobras em suas considerações de valor na negociação com a
Pampa.
564. Em seguida, a Petrobras apresenta (peça 93, p. 154-155) uma descrição do cenário
econômico argentino após o closing da negociação com a Pampa. Primeiramente, remete a indicadores
econômicos constantes no relatório sobre o país emitido pela Economist Intelligence Unit em 13 de
agosto de 2018. Conforme a jurisdicionada, o referido documento aponta que o peso argentino sofreu
forte desvalorização diante do dólar, de cerca de 60%, entre julho de 2016 e maio de 2018. Aponta que
os dados de produção industrial não são favoráveis, e especificamente a produção de petróleo no país
tem sido declinante. Destarte, a equipe de análise reduziu pela metade a expectativa de crescimento
econômico na Argentina para o ano de 2018. Por fim, cita a alteração na política de preços do petróleo
de controlados para preços de mercado.
565. Em suma, a jurisdicionada defende que (peça 93, p. 154) a saída da Petrobras ocorreu em
momento imediatamente anterior a um decréscimo significativo de valor dos ativos decorrente da
conjuntura econômica da Argentina, sendo oportuna e vantajosa para a Companhia.
566. Como forma de reforçar o acerto das decisões tomadas no projeto Moma, a Petrobras ainda
faz uma análise sobre a posição detida pela Pesa na Venezuela, a qual foi repassada à Pampa no
escopo da negociação (peça 93, p. 156-157).
567. Inicialmente, salienta que os custos de remediação ambiental das áreas na Venezuela
estavam inseridos na avaliação econômica, mas não fazia parte do escopo do trabalho considerar o
possível dano à imagem da Petrobras em participar solidariamente de uma operação com degradação
ambiental daquela ordem.
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568. Ademais, destaca que (peça 93, p. 157) desde o período de conclusão da alienação da Pesa
pela Petrobras até hoje em dia, é notório que a situação econômica da Venezuela tem vivenciado
acelerada decadência, corroborando tal afirmação com referências do relatório de análise do país
emitido pela agência americana US Energy Information Administration.
Análise dos argumentos da Petrobras
569. Inicialmente, cumpre observar que após a manifestação da jurisdicionada, com destaque
para o argumento expressado no parágrafo 422 do ofício de comentários da Petrobras (peça 93), a
equipe de fiscalização fez uma reanálise acerca das comparações que envolviam as ofertas feitas pela
Pampa no âmbito da “Mandatory Tender Offer (MTO)”, anunciada em 20/5/2016, compreendendo que
elas são inaplicáveis.
570. Desta forma, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de Auditoria Operacional
do TCU, as seguintes alterações foram realizadas:
a) as Tabelas 20 e 21 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) tiveram a exclusão da
linha que representava a oferta da Pampa.
b) os parágrafos 371, 374 e 375 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram
substituídos, respectivamente, pelos parágrafos 0, 0 e 0.
c) os parágrafos 373, 377, 378 e 382 a 392 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75)
foram excluídos.
571. A manutenção deste tópico no relatório teve como objetivo evidenciar a existência de
valuations elaborados por outras instituições financeiras, poucas semanas após a transação da Pesa,
que tiveram resultados próximos ao da avaliação interna e distante das avaliações externas contratadas
pela Petrobras no âmbito do Projeto Moma, principalmente no que diz respeito ao método do Fluxo de
Caixa Descontado, que é elencado como o preferencial pela Sistemática de Desinvestimentos.
572. Tal fato, corrobora a conclusão do tópico “0- 6.1.2.1 Riscos decorrentes da adoção de
parâmetros externos de avaliação para aceitação da oferta da Pampa”, que aponta a necessidade de
análise aprofundada nos relatórios de avaliação econômico-financeira que subsidiaram a tomada de
decisão do projeto, a ser realizado em ação de fiscalização posterior.
573. Quanto às operações realizadas pela Pampa Energía com os ativos da Pesa posteriormente
ao closing da negociação com a Petrobras, os argumentos da empresa são no sentido de que os valores
obtidos pela Pampa na revenda dos ativos foram inferiores aos obtidos pela avaliação interna. Como a
avaliação interna faz parte do conjunto de avaliações que subsidiaram a decisão de venda da Pesa e,
conforme exposto na análise dos comentários do gestor do item 0 deste relatório, será proposta ação de
fiscalização específica para averiguar essas avaliações, de modo que é mais consistente que os
argumentos ora apresentados sejam analisados conjuntamente ao resultado da futura ação de
fiscalização.
6.1.3 Processo decisório acelerado e insuficiência analítica
574. Neste tópico serão relatados os principais fatos que caracterizam a premência com que foi
tratado o processo decisório da venda da Pesa.
6.1.3.1 Conclusão da negociação sem a materialização da proposta final da Pampa Energía
6.1.3.1.1 Comentários dos gestores
575. Cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de Auditoria
Operacional do TCU, as seguintes alterações foram realizadas:
a) o parágrafo 393 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi alterado e substituído
pelo parágrafo 592 desta versão final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada
pela Petrobras na segunda linha (Evidência de apresentação de propostas pelos potenciais
compradores) da Tabela da página 195 da sua Manifestação (peça 93) em conjunto com a análise do
Sale and Purchase Agreement (Evidência 49).
b) os parágrafos 394 a 397 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram remetidos
para os parágrafos 0 a 0 do Anexo A desta versão final em decorrência do acolhimento da
argumentação apresentada pela Petrobras na segunda linha (Evidência de apresentação de propostas
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pelos potenciais compradores) da Tabela da página 195 da sua Manifestação (peça 93) em conjunto
com a análise do Sale and Purchase Agreement (Evidência 49), que transformou a irregularidade
apontada anteriormente em uma impropriedade de natureza formal.
c) o parágrafo 401 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi excluído desta versão
final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras na segunda linha
(Evidência de apresentação de propostas pelos potenciais compradores) da Tabela da página 195 da
sua Manifestação (peça 93) em conjunto com a análise do Sale and Purchase Agreement (Evidência
49).
576. Com a exclusão dos parágrafos supracitados, os parágrafos 399 e 400 do Relatório
Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram transferidos para o item “0-6.1.2.7 Fatos posteriores à
aprovação da venda da Pesa” deste relatório sob a numeração 0 e 0, bem como os respectivos
comentários do gestor, para fins de melhor contextualização.
577. Em que pese o fato de que a jurisdicionada não se manifestou no tocante à alegação dos
parágrafos 398 e 402 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75), a equipe de fiscalização
alterou a sua conclusão sobre este ponto. A compreensão final é a de que não é necessário que os
relatórios econômicos que avaliam a proposta final estejam prontos antes da divulgação da conclusão
da negociação, uma vez que o resultado da negociação é um requisito de entrada para a elaboração
destes relatórios. Desta forma, os respectivos parágrafos foram excluídos dessa versão final.
6.1.3.2 Efeitos da celeridade nas aprovações do DIP NN 40/2016 e do DIP A&D 32/2016
578. Acerca do rito de aprovação das proposições expostas no DIP NN 40/2016, há que se
destacar que no mesmo dia em que se elaborou o respectivo DIP, houve apreciação das suas propostas
pela DE, conforme Comunicação de Decisão da Diretoria Executiva, Ata DE 5.273, item 21 - Pauta n.
184 (Evidência 14).
579. A DE deliberou no mesmo dia a aprovação da exclusividade da negociação com a Pampa
Energía, sinalizando a aceitação do valor base da oferta (US$ 870,00 MM), pois estava consignado que
esse valor expressava o máximo de sua capacidade financeira (upfront), além de autorizar
encaminhamentos para formalidades contratuais e comunicação ao mercado.
580. Desse modo, a decisão foi extremamente célere, denotando, praticamente, ausência de
cuidadosa crítica sobre as razões e motivações para a deliberação adotada.
581. Após a conclusão da negociação com a Pampa Energía, elaborou-se o DIP A&D 32/2016,
no dia 11/5/2016, que propôs a aprovação da negociação à DE e ao CA. No detalhamento do DIP,
houve a constatação de que praticamente não houve evolução entre a oferta da Pampa de 22/2/2016 e a
oferta final, sendo proposta a aceitação dos termos da venda da Pesa (já debatidos no tópico 5.1.2, em
que se destacaram as diferenças desfavoráveis à Petrobras entre a oferta aceita e as avaliações
internas).
582. Naquela ocasião, novamente, operou-se atuação célere por parte dos Órgãos Colegiados da
Petrobras para deliberar sobre a aprovação da venda do controle de uma companhia integrada de
energia, cujas atividades englobavam a produção, transporte e refino de petróleo e gás natural,
petroquímica, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
583. Se em 11/5/2016 foi elaborada a proposta de aceitação da venda da Pesa por meio do DIP
A&D 32/2016, a apreciação no âmbito da DE ocorreu no dia seguinte, em 12/5/2016, mesmo diante de
pacote de suporte à decisão com vasta documentação a ser analisada, contendo 61 anexos ao DIP,
muitos deles com informações de elevada complexidade, o que ensejaria a alocação de um tempo
maior do que um dia para o estudo adequado dos documentos apresentados, de forma a conferir
sustentação a uma deliberação com esta envergadura. A venda da Pesa foi aprovada por unanimidade
na DE, sem registros de ressalvas ou abstenções.
584. Diante desse fato, novamente registra-se a indicação de ausência de cautelosa crítica às
fundamentações para aceitação da oferta da Pampa Energía.
585. Avançando-se com a demonstração de celeridade na apreciação da venda da Pesa pela alta
administração, no mesmo dia da apreciação da deliberação da DE, em 12/5/2016, houve a elaboração
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do Resumo Executivo desta deliberação para, então, dar suporte à apreciação no seio do Conselho de
Administração da Companhia.
586. No mesmo dia, ou seja, em 12/5/2016, o assunto também foi pautado, discutido e votado no
CA, com aprovação unânime da venda da Pesa para a Pampa Energía. No âmbito da apreciação da
venda nesse colegiado, houve uma abstenção. É de se destacar que a mesma complexidade para
apreciar todo o pacote de suporte à decisão que recairia sobre a DE, também estaria presente na
deliberação do CA.
587. Apesar da elevada complexidade, não está consignado nas atas das reuniões da DE e do CA
registro de que houve diretor ou conselheiro da Petrobras que suscitasse qualquer dúvida acerca das
dos parâmetros avaliativos que envolviam a decisão da venda da Pesa, ou qualquer outro aspecto
trazido à baila neste relatório.
588. O presente caso do rito da aprovação da venda da Pesa para a Pampa Energía em muito se
assemelha ao caso concreto recentemente analisado por esta Corte de Contas, no âmbito do
TC 025.551/2014-0, em que foi prolatado o Acórdão 2.284/2017-TCU-Plenário, de relatoria do
Ministro Vital do Rego.
589. Trata-se de decisum que determinou a citação dos integrantes do Conselho de
Administração da Petrobras pelos danos decorrentes da aprovação da compra da Refinaria de
Pasadena, nos Estados Unidos. Do voto condutor do Acórdão 2.284/2017-TCU-Plenário se extrai:
120. De acordo com as informações trazidas pelo então titular da SecexEstatais, toda a documentação que
serviria de base para a tomada de decisão só foi encaminhada na véspera da reunião, enquanto o normativo
prevê uma antecedência mínima de uma semana. Destaco que a Diretoria Executiva apreciou a aquisição em um
dia e já submeteu o assunto para aprovação do Conselho imediatamente no dia seguinte.
121. Além disso, a primeira vez que o conselho tomou ciência dessa aquisição foi em 11/11/2005 (Ata
CA 1.266), ocasião em que foram apresentadas algumas informações que se modificaram até data da decisão
prolatada em relação à compra da refinaria (Ata CA 1.268), em 3/2/2006, a exemplo do valor de 100% de
refinaria que passou de US$ 678.571.428,60 para US$ 718.571.428,60.
122. Na visão do ex-secretário da unidade técnica, mesmo sem emitir juízo se a documentação
encaminhada continha ou não todas as informações necessárias para a tomada de decisão, não haveria tempo
suficiente para que um dos membros pudesse se debruçar detidamente sobre os dados da aquisição da Refinaria
de Pasadena, ainda mais quando se observa que a reunião que aprovou a compra das ações continha pauta
extensa, ao todo quatorze assuntos, com matérias complexas.
123. Em complemento, o então titular aduz que nenhum dos documentos que balizaram a decisão do CA
informou qual seria o preço AS IS, ponto de partida da negociação, nos termos da Sistemática de Aquisição da
Petrobras. Por sua vez, ele informa que não há registro de nenhum questionamento por parte dos membros
daquele colegiado, o qual decidiu pela aquisição em tempo breve, apenas um dia depois da matéria ser
submetida à DE.

590. Reportando-se ao parecer do MPTCU que precedeu à prolação do Acórdão 2.284/2017TCU-Plenário, o Voto também consignou que:
128. Conclui seu posicionamento, acompanhando o então titular da unidade técnica, no sentido de
responsabilizar a equipe de negociação e o então Gerente do Jurídico Internacional à época pelo débito relativo
à aquisição dos 100% do valor da refinaria, bem como concorda com a citação dos membros do Conselho de
Administração que assinaram a ata CA 1.268/2006 (peça 543, pp. 5-8) pelo débito relativo à compra dos 50%
iniciais do ativo, decretando desde já a indisponibilidade de bens dos envolvidos, tal qual se transcreve:
“46. No ponto, observo que a autorização pelo Conselho de Administração para a realização do negócio
jurídico ora analisado ocorreu na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, em 03/02/2006, por meio da Ata CA
1.268, item 5, Pauta 05 (Peça 8, p. 147 a 148, e Peças 68 a 70), oportunidade em que o Conselho de
Administração da Petrobras autorizou a Companhia a adquirir, por meio da Petrobras America Inc. (PAI), 50%
dos bens e direitos da PRSI e a participar, através da PAI, com 50% na PRST, empresa que ainda seria
constituída.
47. Entretanto, tal autorização ocorreu em menos de 24 horas após a reunião da Diretoria Executiva
recomendar a aquisição e enviar para o Conselho para aprovação. E, como visto, o Regimento Interno, em seu
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item 5.7.1, determina que o material prévio a ser distribuído aos conselheiros para a tomada de decisão deve ser
distribuído pela Secretaria Geral, com no mínimo uma semana de antecedência à reunião do Conselho.
48. Da forma como foi deliberada a aquisição, pode-se afirmar que tal decisão não atendeu aos princípios
de “decisão informada” e “decisão refletida”, essencial às deliberações do Conselho, de forma que restou
violado o dever de diligência do órgão deliberativo. Entendo pertinente as ponderações do titular da unidade
técnica, quando afirma:
‘Ao aceitar deliberar sobre a aquisição tendo recebido a proposição e as informações com apenas um dia
de antecedência (ou menos), os membros do Conselho de Administração descumpriram não só o Regimento
Interno do Conselho, mas também deixaram de exercer a competência insculpida no inciso III do art. 142 da Lei
6.404/1976, que lhes facultava o direito de solicitar maiores informações sobre contratos em via de celebração,
assumindo o risco de adotar uma decisão sem o nível adequado de informações, descumprindo assim mais um
dispositivo daquela Lei, o art. 153, que determina aos Administradores o ‘dever de diligência’.”

591. Em verdade, o rito de aprovação da venda da Pesa foi ainda mais célere do que o caso da
compra de Pasadena analisada na Sessão que prolatou o Acórdão 2.284/2017-TCU-Plenário. Isso
porque a apreciação da venda da Pesa pelo Conselho de Administração se deu no mesmo dia da
apreciação no âmbito da Diretoria Executiva da Petrobras.
592. Com isso, em 12/5/2016, em, no máximo, algumas horas após a deliberação da DE, o CA
também deliberou sobre a venda da Pesa, sem quaisquer questionamentos ou solicitações de
informações adicionais, assumindo os mesmos riscos apontados no Voto supratranscrito.
593. Logo, os critérios que questionaram a celeridade da análise da compra de Pasadena,
culminando na citação pelo dano dos integrantes do Conselho de Administração na compra da
refinaria, são igualmente aplicáveis aos Conselheiros que aprovaram a Venda da Pesa, com a ressalva
de que nesta fase processual dos presentes autos ainda não se cogita imputação de débito.
594. Para o Conselho de Administração, a distribuição prévia de material é tratada no âmbito do
seu Regimento Interno, que estabelece prazo mínimo de uma semana para envio aos conselheiros:
5.7 Material prévio a ser distribuído
5.7.1 As informações para o entendimento da matéria devem ser expressas através dos Resumos
Executivos e documentos complementares distribuídos pela Secretaria Geral, com no mínimo uma semana de
antecedência à reunião do Conselho. Este material deve ser conciso e devidamente fundamentado, fornecendo
todas as informações relevantes para a tomada de decisão do Conselho. Todos os Conselheiros devem ler
previamente o material distribuído e solicitar informações adicionais, se necessário, de forma a estarem
devidamente preparados para a reunião.
5.7.2 As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração serão instruídas com a decisão
da Diretoria Executiva, as manifestações da área técnica ou do Comitê competente, e ainda o parecer jurídico,
quando necessários ao exame da matéria.
(...)
5.10.2 Fica assegurado aos membros do Conselho o direito de pedir vista, cabendo ao Presidente
examinar o pedido e submeter à decisão dos Conselheiros que deliberarão por maioria, dos documentos que
instruem a matéria da pauta, para o fim de fundamentarem o seu voto. Neste caso, a deliberação do Conselho
pertinente a essa matéria será suspensa até a reunião imediatamente posterior, quando o voto do Conselheiro
deverá ser emitido. O prazo de vista poderá ser prorrogado pelo Conselho, a pedido do Presidente, ou de um
Conselheiro interessado. (grifos nossos)

595. A DE, por sua vez, analisou o caso em menos de 24 horas após a apresentação do DIP A&D
32/2016, de 11/5/2016, também se enquadrando nos riscos insculpidos no inciso III do art. 142, e art.
153 da Lei 6.404/1976, que faculta aos Administradores o direito de solicitar informações adicionais
sobre contratos em vias de celebração e lhes determina o dever de diligência.
596. Salienta-se que, no caso da Diretoria Executiva, o seu Regimento Interno não disciplina
prazo mínimo para recebimento prévio de material. No entanto, a faculdade de solicitar informações
adicionais está regimentalmente estabelecida:
6.6 Material prévio a ser distribuído
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6.6.1 As informações sobre cada matéria devem ser expressas através dos DIPs de encaminhamento de
pauta e seus documentos complementares. Todos os membros da Diretoria Executiva devem ler previamente o
material distribuído e solicitar informações adicionais, se necessário.
6.6.2 As matérias submetidas à apreciação da Diretoria Executiva serão instruídas com as manifestações
da área técnica, do(s) Comitê(s) competente(s), e, ainda, do parecer jurídico, quando necessários ao exame da
matéria. (grifos nossos)

597. Como já informado acima, não houve questionamento algum por parte dos Diretores e dos
Conselheiros para a aprovação da venda da Pesa.
598. Posteriormente, em 13/5/2016, apenas um dia após as deliberações da DE e do CA, ocorreu
a celebração do SPA, e em 27/7/2016 materializou-se o closing do Projeto Moma com a lavratura do
comprovante de transferência de propriedade e com o recebimento dos valores financeiros
correspondentes.
599. Ainda sobre a celeridade que envolveu a apreciação da aprovação da Venda da Pesa,
empresa integrada de energia comparável à própria Petrobras, porém em proporções reduzidas em
relação a ela, há que se ressaltar que as análises dessa venda tenderiam a ser extremamente mais
complexas do que as análises da compra de Pasadena, que é apenas um empreendimento, quando
comparado com o portfólio variado de ativos que até então a Pesa detinha.
600. Adicionalmente, como agravante da análise célere da apreciação da venda da Pesa, há que
se esclarecer que diversos documentos técnicos que se consubstanciaram em anexos do DIP A&D
32/2016 apenas foram produzidos na mesma data, ou em dias imediatamente anteriores ao da
elaboração do DIP. Exemplificativamente enumeram-se os seguintes documentos:
i) Em 5/5/2016, o Comitê de Investimento aprovou a venda da Pesa, recomendando a aplicação do
WACC de sensibilidade e a contração de um valuation report adicional (Evidência 6);
ii) Em 10/5/2016, a Gerência de Análise Financeira verificou os aspectos financeiros da transação, por
meio do DIP Fincorp/GFIN/AFN 10/2016 (Evidência 15);
iii) Em 10/5/2016, a Contabilidade analisou os documentos societários, por meio do DIP
Contabilidade/Placon 6/2016 (Evidência 16);
iv) Em 10/5/2016, a Conformidade emitiu um parecer sobre a análise processual do Projeto Moma (DIP
Conf 236/2016, complementado por despacho em 11/5/16) (Evidência 17);
v) Em 10/5/2016, o Evercore emitiu opinião, concluindo que a oferta da Pampa era justa sob o ponto de
vista financeiro (Evidência 18);
vi) Em 11/5/2016, o Crédit Agricole emitiu opinião, concluindo que a oferta da Pampa era justa sob o
ponto de vista financeiro (Evidência 18);
vii) Em 11/5/2016, o DIP A&D 33/2016 (Evidência 19) com os seus anexos, foi aprovado aditivo ao
Contrato n. 4600515772, que entre si celebraram a Petrobras e o Banco Itaú BBA S.A. visando à para
elaboração de um valuation report.
viii) Em 11/5/2016, o Tributário analisou os aspectos tributários da transação com o apoio do jurídico
dedicado, e concluiu por meio do DIP Tributário/PTR/INTER 76/2016 Evidência 20).
ix) Em de 11/5/2016, a conformidade documental do Processo de Desinvestimento do Projeto Moma foi
aprovada pelo Gerente Geral de Novos Negócios/Negócios no Exterior (Evidência 21);
x) Em 11/5/2016, foi elaborado o DIP A&D 32/2016 (Evidência 2) propondo a aprovação da venda da
Pesa;
xi) Em 12/5/2016, o Banco Itaú BBA S.A. apresentou o valuation report (Evidência 13) produzido no
âmbito Contrato 4600515772, decorrente de aditivo do dia anterior, em 11/5/2017;
xii) Elaboração do Resumo Executivo (Evidência 13) da reunião da DE que deliberou sobre a venda da
Pesa, em 12/5/2016.

601. Dessa forma, A venda da Pesa foi aprovada pelos decisores sem que houvesse tempo hábil
para um exame apurado do documento que instrui a venda e em especial dos anexos que o integram.
6.1.3.2.1 Comentários dos gestores
Argumentos da Petrobras
602. Em relação ao rito acelerado nas aprovações dos DIP’s, a Petrobras esclarece que (peça 93,
p. 160-161) ao longo do projeto de desinvestimento foi levado ao conhecimento dos agentes e órgãos
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decisores as informações e dados relevantes mediante diversas reuniões e/ou deliberações, listando por
órgão esses eventos e os respectivos conteúdos tratados. Com isso, entende a jurisdicionada, foi
conferido prazo muito superior ao de uma semana previsto no Regimento do Conselho de
Administração, possibilitando uma atuação sólida e eficiente das instâncias superiores. Destaca ainda
que entre a última reunião de atualização, tanto do CA quanto da DE, e as respectivas aprovações da
alienação decorreram 10 dias, prazo superior ao do regimento. A adequação dos procedimentos
adotados é, segundo a visão da Petrobras, evidenciada pela ausência de dúvidas e questionamentos
pelos decisores. A Petrobras ainda elenca as reuniões realizadas por cada órgão deliberativo e os
respectivos assuntos tratados (peça 93, p. 161-167):
a) Reunião de 26/02/2016 (Ata CA 1434 – Anexo 25):
481. No dia 26/02/2016, foi feita apresentação, cujo objetivo foi atualizar o Conselho de Administração
sobra o Projeto MOMA. Assim, naquela oportunidade, a então Gerência Executiva de Novos Negócios:
(i) relatou todo o histórico do Projeto, desde a entrada na carteira (30/04/2015) até a data da nova oferta
da Pampa, em 22/02/2016;
(ii) apresentou exposições acerca de todos os potenciais compradores que se apresentaram nas etapas do
processo, bem como o histórico de ofertas e negociações;
(iii) descreveu o ambiente de negócios argentino, a evolução das ações da PESA, a evolução das
negociações com a Pampa e suas ofertas;
(iv) detalhou todas as avaliações (incluindo-se metodologias empregadas e cenários) feitas até aquele
momento;
(v) apresentou informações sobre a atividade de investigação complementar na PESA e na PELSA; e
(vi) apresentou comparação entre as ofertas da Pampa e da YPF.
b) Reunião de 02/05/2016 (Ata CA 1443 – Anexo 26):
482. Nesta Reunião, foi apesentada ao Conselho de Administração a situação dos projetos de
desinvestimentos até aquele momento, com especial atenção e aprofundamento em relação ao Projeto MOMA.
Abordagem quanto a este Projeto compreendeu:
(i) o histórico, com detalhada descrição do Projeto e do processo de alienação;
(ii) cotejo entre avaliação econômica e a oferta da Pampa;
(iii) evolução das propostas da Pampa;
(iv) principais termos negociados; e
(v) próximos passos vislumbrados.
c) Deliberação de 12/05/2016 (Ata CA 1445 – Anexo 27):
483. Trata-se da deliberação em que o Conselho de Administração aprovou a alienação em comento.
- Diretoria Executiva:
a) Deliberação de 26/02/2015 (Ata DE 5212 – Anexo 28):
484. A citada deliberação cuidou da aprovação da carteira de desinvestimentos, contemplando-se os
projetos Monet, Potinari e Gaudi.
485. Cumpre esclarecer que, em tal oportunidade, foram avaliadas diferentes estruturas para se alcançar a
finalidade de desinvestir a participação acionária da Petrobras na PESA, ocasião em que foi apresentada a
estrutura definida pelos projetos Tarsila, Gaudi, Portinari e Monet, em comparação com outras alternativas.
b) Deliberação de 08/09/2015 (Ata DE 5245 – Anexo 29):
486. Em 08/09/2015, submeteu-se à aprovação da Diretoria Executiva a proposta de fusão dos Projetos
Gaudi, Portinari e Monet, que passariam a constituir o Projeto MOMA.
(...)
c) Reunião referente a atos de gestão de 30/06/2015 (Ata DE 5232 – Anexo 30):
488. Na ocasião, levou-se ao conhecimento da Diretoria Executiva a contratação de assessoria financeira
especializada para o Projeto MOMA.
d) Reunião referente a Atos de gestão de 06/10/2015 (Ata DE 5250 – Anexo 31):
489. Na aludida reunião, levou-se ao conhecimento da Diretoria Executiva a contratação de assessoria
jurídica para o Projeto MOMA.
e) Reunião de 25/02/2016 (Ata DE 5272 – Anexo 32):
490. Em reunião de 25/02/2016, foi feita apresentação à Diretoria Executiva, visando levar ao
conhecimento deste órgão decisor dados atualizados acerca do Projeto MOMA, quais sejam:
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(i) todo o histórico do Projeto, desde a entrada na carteira (30/04/2015) até a data da nova oferta da
Pampa, em 22/02/2016;
(ii) exposições acerca de todos os potenciais compradores que se apresentaram nas etapas do processo,
bem como o histórico de ofertas e negociações;
(iii) ambiente de negócios argentino, a evolução das ações da PESA, a evolução das negociações com a
Pampa e suas ofertas;
(iv) todas as avaliações (incluindo-se metodologias empregadas e cenários) feitas até aquele momento;
(v) informações sobre a atividade de investigação complementar na PESA e na PELSA; e
(vi) comparação entre as ofertas da Pampa e da YPF.
(...)
f) Deliberação de 01/03/2016 (Ata DE 5273 – Anexo 33)
492. Na data acima, a Diretoria Executiva apreciou e aprovou as proposições contidas no DIP NN
40/2016, acerca do prosseguimento das negociações com a Pampa.
(...)
g) Reunião de 02/05/2016 (Ata DE 5286 – Anexo 34)
494. Nesta Reunião, foi apesentada à Diretoria Executiva a situação dos projetos de desinvestimentos até
aquela data, com foco no Projeto MOMA. A abordagem quanto a este Projeto compreendeu:
(i) o histórico, com detalhada descrição do Projeto e do processo de alienação;
(ii) cotejo entre avaliação econômica e a oferta da Pampa;
(iii) evolução das propostas da Pampa;
(iv) principais termos negociados; e
(v) próximos passos vislumbrados.
(...)
h) Deliberação de 12/05/2016 (Ata DE 5289 – Anexo 35)
496. Na mencionada data, a Diretoria Executiva deliberou e aprovou a alienação da participação na
PESA, mediante as proposições contidas no DIP A&D 32/2016.
(...)
- Comitês:
(...)
a) Reunião de 15/10/2015, do Comitê Financeiro (Anexo 36):
500. Nesta Reunião, a equipe do Projeto apresentou informações sobre o ativo, o histórico do Projeto, as
empresas convidadas e as avaliações obtidas até aquela ocasião.
b) Reunião de 16/03/2016, do Comitê Financeiro (Anexo 37):
501. A equipe do Projeto teceu exposições sobre o escopo do Projeto, a evolução deste e dados sobre as
empresas participantes.
c) Reunião de 18/04/2016, do Comitê Financeiro (Anexo 38):
502. Na oportunidade, a equipe do Projeto apresentou informações acerca das negociações com a Pampa,
incluindo-se o conteúdo da oferta desta em cotejo com as avaliações econômicas promovidas até então.
d) Reunião conjunta de 11/05/2016, dos Comitês de Auditoria Estatutário e Financeiro (Anexo 39):
503. Nesta Reunião, os integrantes dos aludidos Comitês tomaram conhecimento e recomendaram a
aprovação da pauta acerca da alienação da participação na PESA no Conselho de Administração.
504. Somam-se aos eventos acima discriminados, todas as Reuniões de Acompanhamento (RACs) pelo
Diretor Financeiro e de Relacionamento om Investidores e pela Diretora de Exploração e Produção, já
enumeradas neste documento (Figura 14).

603. Em relação à comparação feita no relatório com o processo de Pasadena, a Petrobras afirma
que o conteúdo do relatório não possui elementos suficientes para que posso aferir, de forma cautelosa,
a existência ou não de alguma semelhança quanto à cronologia de acontecimentos. Prossegue
afirmando que as elucidações trazidas elidem qualquer dúvida quanto à natureza refletida e informada
das decisões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.
Análise dos argumentos da Petrobras
604. Em relação ao CA, a reunião que antecedeu a deliberação de aprovação da transação da
Pesa ocorreu em 2/5/2016. Segundo a ata da reunião (Evidência 61), ela teve como objetivo “uma
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apresentação não deliberativa, porém importante para nortear passos seguintes da Companhia sobre os
projetos integrantes da carteira de desinvestimentos da Petrobras”.
605. Na ocasião foi feita a apresentação (Evidência 62) dos projetos MOMA, Coral 1, Portfolio 1
e Noronha 1. Durante a exposição foi esclarecido ao colegiado que “a conclusão de qualquer dos
projetos em debate ainda estava sujeita à posterior deliberação e aprovação formal de seus termos e
condições finais pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras”.
606. Examinando-se os slides que compõe a apresentação e comparando com o resumo
executivo submetido ao CA, que resultou na Ata CA 1.445, item 2, de 12/5/2016 – Pauta 68, Pauta CA
68, verifica-se que o valuation da Evercore sofreu modificações nos valores, tanto pelo método de
fluxo de caixa descontado como por múltiplos. Além disso, foram apresentados no resumo executivo
as avaliações do Crédit Agricole e do Itaú, até então desconhecidas para o Conselho, ambas elaboradas
pelo método de fluxo de caixa descontado e por múltiplos.
607. No resumo executivo ainda são detalhados os principais termos negociados no SPA que são
apenas citados na apresentação (Evidência 62). Essas informações detalhadas especificam valores,
prazos e pormenoriza as condições estabelecidas.
608. Um exemplo desse detalhamento é o farm in sobre as concessões de Río Neuquén e de
Colpa Caranda, descrito apenas dessa forma na apresentação. Já no resumo executivo esclarece que o
farm in será adquirido por controlada da PIBBV (95%) em sociedade com a Petrobras de Valores
Internacional da Espana S.L. (5%), a ser constituída na Argentina (NewCo), pelos respectivos valores
de US$ 72 milhões e US$ 20 milhões, bem como a informação adicional de que poderiam vir a ser
excluídos da transação com a Pampa os ativos Rio Actuel e Aguarague, caso os sócios venham a
exercer direito de preferência sobre os mesmos.
609. Além dessas informações supracitadas que foram modificadas, detalhadas e acrescidas ao
resumo executivo, constam as conclusões dos seguintes pareceres:
i) em 5/5/2016, o Comitê de Investimento aprovou a venda da Pesa, recomendando a aplicação
do WACC de sensibilidade e a contração de um valuation report adicional (Evidência 6);
ii) em 10/5/2016, a Gerência de Análise Financeira verificou os aspectos financeiros da
transação, por meio do DIP Fincorp/GFIN/AFN 10/2016 (Evidência 15);
iii) em 10/5/2016, a Contabilidade analisou os documentos societários, por meio do DIP
Contabilidade/Placon 6/2016 (Evidência 16);
iv) em 10/5/2016, a Conformidade emitiu um parecer sobre a análise processual do Projeto
Moma (DIP Conf 236/2016, complementado por despacho em 11/5/16) (Evidência 17);
v) em 10/5/2016, o Evercore emitiu opinião, concluindo que a oferta da Pampa era justa sob o
ponto de vista financeiro (Evidência 18);
vi) em 11/5/2016, o Crédit Agricole emitiu opinião, concluindo que a oferta da Pampa era justa
sob o ponto de vista financeiro (Evidência 18);
vii) em 11/5/2016, o DIP A&D 33/2016 (Evidência 19) com os seus anexos, foi aprovado
aditivo ao Contrato n. 4600515772, que entre si celebraram a Petrobras e o Banco Itaú BBA S.A.
visando à para elaboração de um valuation report.
viii) em 11/5/2016, o Tributário analisou os aspectos tributários da transação com o apoio do
jurídico dedicado, e concluiu por meio do DIP Tributário/PTR/INTER 76/2016 Evidência 20).
ix) em de 11/5/2016, a conformidade documental do Processo de Desinvestimento do Projeto
Moma foi aprovada pelo Gerente Geral de Novos Negócios/Negócios no Exterior (Evidência 21);
x) em 11/5/2016, foi elaborado o DIP A&D 32/2016 (Evidência 2) propondo a aprovação da
venda da Pesa;
xi) em 12/5/2016, o Banco Itaú BBA S.A. apresentou o valuation report (Evidência 13)
produzido no âmbito do Contrato 4600515772, decorrente de aditivo do dia anterior, em 11/5/2017;
610. Dessa forma, mesmo com as apresentações realizadas pelo CA – as quais ajudaram no
entendimento do escopo do projeto, contexto vigente na Argentina à época, histórico da alienação,
histórico das negociações, avaliação interna e do assessor financeiro, essa última defasada – ainda
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restavam temas importantes e inéditos para apreciação do conselho no momento da deliberação da
transação.
611. Em complementação ao raciocínio supra desenvolvido e para contra argumentar a alegação
da Petrobras de que “(...) por terem sido constantemente informados de toda a evolução do Projeto e de
suas etapas no curso de vários meses e, por terem tido a oportunidade de tomar todas as medidas que
julgassem cabíveis, incluindo-se a interrupção do próprio Projeto citado, se assim entendessem
adequado, foi que os Diretores e Conselheiros não suscitaram qualquer dúvida, questionamento,
informações adicionais acerca dos parâmetros avaliativos que envolviam a decisão da venda da
PESA.”, é importante trazer à baila, também, o fato de que houve uma abstenção de um dos
conselheiros na deliberação das proposições do DIP A&D 32/2016 motivada, entre outras coisas, pela
ausência de tempo hábil, conforme se depreende do excerto da Ata da Reunião n. 1.445 do CA, de
12/5/2016 (Evidência 63):
A Conselheira Betania Rodrigues Coutinho manifestou sua abstenção sobre todos os itens da deliberação
acerca do Projeto MoMA, registrando o que se segue:
“Em referência ao projeto Moma, gostaria de registrar algumas observações:
(...)
- Considerando que não houve tempo hábil para analisar detalhadamente as premissas econômicas
utilizadas especificamente no projeto MoMA;
Solicito que, para todos os itens a serem decididos nesta reunião sobre o MoMA (itens A a N), registre-se
o meu voto de abstenção. ”

612. Para possibilitar que todas as informações que compõe o resumo executivo possam ser
apreciadas da forma apropriada e permitam aos conselheiros a tomada de decisão informada e
refletida, é que o Regimento Interno prevê o prazo mínimo de uma semana de antecedência à reunião
do Conselho.
613. Logo, por todo o exposto, não podem ser acatados os argumentos apresentados pela
Petrobras, permanecendo a irregularidade de submissão de aprovação de matéria ao CA em prazo
inferior ao estabelecido no regimento.
614. Em relação a celeridade de aprovação do DIP NN 32/2016 pela DE, vale a mesma análise
feita para o CA. A apresentação feita à DE no dia 2/5/2016 (Evidência 64) é exatamente igual à que foi
feita ao CA, inclusive a ata de reunião (Evidência 75) contém as mesmas ressalvas da ata do CA.
615. Apesar das informações de uma forma geral serem bem similares às do resumo executivo,
existe um maior detalhamento das informações no DIP, bem como o acréscimo das conclusões da
Comissão de Alienação.
616. Dessa forma, ainda que não exista um regramento específico acerca do prazo mínimo de
submissão de matéria ao DE, não é razoável admitir-se que um tema de tal relevância e complexidade,
contendo conclusões de pareceres de diversas áreas, até então desconhecidos pelos diretores, possa ser
analisado com a efetiva diligência em menos de 24 horas.
617. Em relação a comparação com a venda de Pasadena, o Relatório Preliminar de Fiscalização
citou o Acórdão 2.284/2017-TCU-Plenário. De posse dessa informação, a Petrobras poderia ter acesso
ao relatório, parecer, voto, e teor do acórdão pelo site do TCU e manifestar-se precisamente sobre a
não aplicabilidade ao caso em tela. Entretanto, o jurisdicionado não o fez e limitou-se a afirmar que o
relatório não possui elementos suficientes para que se possa aferir semelhança com o caso da Pesa.
Portanto, não trouxe argumentos para que fosse possível afastar a comparação feita no relatório
preliminar.
618. Destarte, os argumentos trazidos pela Petrobras não foram suficientes para elidir os indícios
de irregularidade, permanecendo os apontamentos do Relatório Preliminar de Fiscalização.
6.1.3.3 Fatos políticos relevantes que ocorreram simultaneamente aos procedimentos de
aprovação da Pesa com reflexos diretos na Petrobras
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6.1.3.3.1 Comentários do Gestor
619. Cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de Auditoria
Operacional do TCU, os parágrafos 427 a 434 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foram
excluídos na versão final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras
nos parágrafos 523 a 258 da sua Manifestação (peça 93).
6.2 Irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para a emissão de valuation
report para o Projeto Moma
620. Acerca dos relatórios da avaliação econômica externa, valuation report e fairness opinion, a
Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, 1ª revisão, de março
de 2016, então vigente, dispõe o seguinte:
A contratação de assessor financeiro visa contribuir na prospecção e contato com potenciais
interessados, na elaboração dos documentos do processo de alienação, tais como a divulgação de
oportunidade (teaser), o Memorando Descritivo (infomemo), suporte à preparação do Data Room, a
carta convite (process letter) e o relatório de avaliação econômica externa. O assessor financeiro
poderá ainda emitir parecer sobre o valor justo da transação (fairness opinion). Ademais, é
recomendada a contratação de pelo menos um parecer (fairness opinion ou valuation report), a ser
emitido por instituição financeira distinta da instituição que assessorou a transação. A quantidade de
fairness opinion adicionais dependerá da complexidade do projeto e será definida pelo(s) Diretor(es)
de Contato durante o Desenvolvimento do Projeto.
621. Conforme exposto anteriormente, para o Projeto Moma foi contratada como assessor
financeiro a instituição Evercore Group L.L.C. O assessor financeiro elaborou o relatório de avaliação
econômica externa, que consolidou a visão comprador, ou de mercado, para o ativo, além de uma
fairness opinion.
622. No DIP NN 40/2016, elaborado pela área de Novos Negócios e direcionado para os
diretores Financeiro e de Exploração e Produção, foram consignadas as proposições subsequentes:
53. Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V.Sas., solicitando que submetam
à apreciação da Diretoria Executiva as seguintes proposições:
53.3. Recomendar que a Gerência Executiva de Novos Negócios providencie duas avaliações
econômicas externas ou fairness opinions adicionais, com o objetivo de melhor suportar a decisão final
sobre a transação.
623. Para dar efetividade às proposições, que foram aprovadas pela Diretoria Executiva, foi
utilizado o Contrato 4600507278, celebrado entre o Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e a Petrobras e
que compreende a elaboração de até vinte pareceres, especificamente acerca da razoabilidade das
Transações sob o ponto de vista financeiro (fairness opinion). Impende salientar que associado à
fairness opinion, também é elaborado um valuation report, que suporta a opinião emitida. A
solicitação para a execução do serviço foi realizada no dia 7/4/2016, de acordo com o disposto no DIP
A&D 33/2016 (Evidência 19).
624. Adicionalmente, com vistas a atender à deliberação da Diretoria Executiva, foi solicitada,
em 10/3/2016, a contratação do HSBC Securities USA, Inc para a elaboração de valuation report e
emissão de fairness opinion para o Projeto Moma. Contudo, no decorrer das negociações, o HSBC
declinou da contratação, comunicando a sua desistência no dia 27/4/2016 (Evidência 65).
625. Isto posto, de forma a viabilizar o atendimento à demanda da Diretoria Executiva, foi
negociado o aditamento de contrato de assessoria financeira vigente com o Banco Itaú BBA S.A. para
a inclusão da emissão de valuation report para o Projeto Moma.
626. No Ofício 004-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 57), de 18/7/2017, foi solicitado à
Petrobras no item 3.1.8:
Documentação relativa ao processo de contratação do Valuation Report realizado pelo banco
Itaú BBA, constante do Anexo 2 da Carta A&D – 53/2017, em resposta ao Ofício 003-494/2017TCU/SeinfraPretróleo. (DIP de contratação, pareceres técnicos, contrato assinado, etc.).
627. Em resposta, a Petrobras encaminhou o DIP A&D 33/2016 com os seus anexos, e o Aditivo
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01 ao Contrato 4600515772, que entre si celebraram a Petrobras e o Banco Itaú BBA S.A.
628. Ocorre que ao analisar o processo de contratação do Banco Itaú BBA S.A. a equipe de
fiscalização identificou indícios de irregularidades, os quais serão identificados e explanados nos
tópicos a seguir, quais sejam: celeridade excessiva do processo aliada a tempo inadequado para a
realização do serviço; forma de contratação inadequada; ausência de justificativas técnicas e
econômicas para a contratação.
6.2.1 Celeridade excessiva do processo aliada a tempo inadequado para a realização do
serviço
629. Além da recomendação feita pela área de Novos Negócios no DIP NN 40/2016 para que se
providenciasse duas avaliações econômicas externas ou fairness opinions adicionais, na 166ª reunião
do Comitê de Investimentos, do dia 5/5/2016 essa recomendação foi ratificada, conforme excerto da
ata de reunião (Evidência 6) reproduzido a seguir:
(...)
5. Que o encaminhamento para aprovação do Projeto MOMA seja suportado por pareceres do
Jurídico e de Conformidade, além das 2 (dois) fairness opinions e 1 (um) valuation report.
630. No DIP A&D 32/2016, de 11/5/2016, que recomenda à Petrobras a alienação da sua
participação na Petrobras Argentina S.A., um dos tópicos é dedicado à “Apresentação do Projeto
Moma ao Comitê Financeiro, Comitê de Auditoria, Comitê de Investimentos”. Neste, descreve-se que
o projeto foi apresentado ao Comitê e que o mesmo se mostrou favorável ao Desinvestimento e que
consta entre suas recomendações o excerto supracitado. Adicionalmente, consigna-se que as
recomendações emitidas pelo Comitê foram analisadas e incorporadas naquele DIP.
631. É importante salientar aqui que, de fato, constava nos anexos do DIP A&D 32/2016 duas
fairness opinions, presentes no Anexo 61 (Evidência 18), elaboradas pelo Evercore e pelo Crédit
Agricole, parecer da Conformidade, no Anexo 39 e parecer do Jurídico, nos Anexos 34 e 59, porém,
não havia um valuation report adicional, conforme recomendação do Comitê.
632. No mesmo dia foi expedido o DIP A&D 33/2016, de 11/5/2016, direcionado para a
Diretoria Financeira e a Diretoria de Exploração e Produção, visando à aprovação de aditivo ao
Contrato de Assessoria Financeira n. 4600515772, celebrado com o Banco Itaú BBA S.A. para
contemplar a inclusão do escopo de emissão de valuation report para o Projeto Moma.
633. Vale ressaltar que para respaldar o DIP A&D 33/2016 foi solicitado, por meio de correio
eletrônico, também emitido no dia 11/5/2016, um parecer do Jurídico, que foi materializado no
documento Jurídico/JNN – 4044/16 (Evidência 19), de mesma data de emissão.
634. Por fim, ainda no dia 11/5/2016, foi celebrado o Aditivo 01 ao contrato 4600515772, entre a
Petrobras e o Banco Itaú BBA S.A.
635. Chama atenção aqui a série de atos referentes à contratação do valuation report do Banco
Itaú BBA S.A. que ocorreram todos no dia 11/5/2016, quais sejam: envio de mensagem eletrônica
solicitando parecer do jurídico sobre o aditivo contratual; elaboração/emissão do parecer Jurídico/JNN
– 4044/16; elaboração/emissão do DIP A&D 33/2016, que solicita a aprovação do aditivo contratual;
aprovação das proposições expostas no DIP A&D 33/2016 pelos diretores Financeiro e de Exploração
e Produção; assinatura do aditivo contratual.
636. No dia 12/5/2016 ocorreram as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração que aprovaram a alienação da totalidade das participações de 100% das ações da
Petrobras Participações S.L. na Pesa.
637. Destaca-se que no Pacote de Suporte à Decisão da Diretoria Executiva não consta o
Valuation Report do Banco Itaú BBA S.A., que apenas foi anexado ao Resumo Executivo que
subsidiou a decisão do Conselho de Administração.
638. Impende citar informação contida no prefácio do Valuation Report do Banco Itaú BBA S.A.
que aduz que:
Este valuation report foi finalizado e entregue em 12/5/2016.
639. O fato da contratação do valuation report do Banco Itaú BBA S.A. ter sido concretizada no

714
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

dia 11/5/2016 e o respectivo produto entregue no dia seguinte, 12/5/2016, pode ser considerado indício
de irregularidade nessa etapa do processo. Ressalta-se que se trata de trabalho especializado e
complexo, a título de exemplo, o Banco Crédit Agricole levou 34 dias para entregar o produto.
Entende-se ser inviável a execução deste serviço em um padrão de qualidade adequado em apenas um
dia, de maneira que se este fato constitui um forte indício de que o serviço não foi realizado com a
devida diligência.
640. Outrossim, salienta-se que quando foi recomendada a contratação adicional da avaliação no
DIP NN 40/2016, a intenção era de fornecer melhor suporte ao processo decisório, porém, dado o
atraso na contratação, o valuation report do Banco Itaú BBA S.A. não foi considerado nem na
elaboração do DIP A&D 32/2016, que faz a recomendação da alienação, nem na aprovação da
Diretoria Executiva, tendo sido referenciado apenas no resumo executivo que subsidiou a tomada de
decisão do Conselho de Administração, ressaltando-se que a entrega do produto da contratação do
Banco Itaú ocorreu na mesma data da reunião do Conselho de Administração (12/5/2016).
6.2.1.1 Comentários do gestor
Argumentos da Petrobras
641. A jurisdicionada alega que dentro do contexto da desistência do banco HSBC para a avença
do contrato de prestação de serviço para a elaboração de valuation report e fairness opinion, foi
vislumbrada como alternativa a contratação do Banco Itaú, que já tinha contrato firmado com a
Petrobras para objeto idêntico ao que se pretendia para a Pesa. Por isso, firmou em 5/5/2016, apenas
cinco dias úteis após o declínio do HSBC, o acordo de confidencialidade com o Banco para resguardar
a Petrobras em relação às informações estratégicas referentes aos ativos do Projeto Moma (peça 93, p.
177).
642. Argumenta a Petrobras que pelo fato da Pesa ser listada em bolsa, com muitas informações
de domínio público, o Itaú tinha a possibilidade de iniciar a avaliação econômica sem sequer ter
recebido qualquer informação confidencial por parte da Petrobras. Cita como exemplo a avaliação da
Pesa feita pela JP Morgan em 28/8/2015 pela metodologia da soma das partes.
643. Desse modo, argumenta a Petrobras, o Itaú iniciou a mencionada avaliação a partir de
informações de conhecimento público, as quais foram, posteriormente, complementadas, por dados
confidenciais disponibilizados pela Petrobras.
644. Prosseguindo nos seus argumentos, a Petrobras afirma que o banco fez tal análise por sua
conta e risco, sem que lhe assistisse qualquer prerrogativa ou direito em face da Petrobras, caso não
fosse ultimado o aditivo contratual, demonstrando a cautela dos gestores.
645. Outro fato apontado pela Petrobras é que o jurídico já vinha acompanhando todo o processo
de negociação, tanto da Pesa quanto das avaliações econômicas, sendo por isso, apta a emitir o parecer
na mesma data da consulta sem qualquer comprometimento na qualidade da assessoria jurídica.
646. Destaca a Petrobras que mesmo tendo sido a avaliação feita em tempo inferior ao utilizado
pelo Banco Crédit Agricole, não se identificaram inconsistências ou erros na análise promovida pelo
Banco Itaú, logo, refuta a tese de forte indício de falta de diligência levantada pelo Relatório
Preliminar de Fiscalização.
647. Ressalta, ainda, que embora vários atos referentes à contratação do Banco tenham sido
formalizados no dia 11/5/2018, todas as informações e subsídios indispensáveis à adequada execução
de tais atos já eram de conhecimento dos responsáveis por praticá-los.
648. Pontua a Petrobras que todas negociações da Pesa e de seus contratos afetos foram
acompanhadas pelos Diretores de Contato, bem como realizadas apresentações à DE e ao CA.
649. Conclui seus argumentos quanto a esse tópico afirmando que não cabe falar em desídia ou
indícios de irregularidade quanto à contração das avaliações adicionais, tendo em vista a busca dos
gestores em adotar procedimentos pertinentes para evitar o risco de perda de oportunidade do negócio
e que atendesse às determinações das instâncias superiores da Companhia
Análise dos Argumentos da Petrobras
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650. No que diz respeito ao exemplo da JP Morgam, não foi trazido à baila as circunstâncias nas
quais foram feitas tal avaliação, de forma que não cabe considerar o argumento.
651. Quanto ao argumento que o Itaú iniciou a avaliação com os dados públicos e depois somouse as informações fornecidas pela Petrobras não foi suportado com evidências. Ademais, tal qual as
demais avaliações e as propostas dos participantes, as informações confidenciais são de vital
importância para o processo da precificação e não se pode admitir a execução de um valution report
adequado a subsidiar a alienação do ativo sem tais informações. Logo, com os esclarecimentos
prestados, verifica-se que o acordo de confidencialidade firmado, em 5/5/2016, possibilitou que o
Banco Itaú iniciasse os serviços para a elaboração do valuation report.
652. Excluindo a data de assinatura do acordo e de entrega do relatório, teríamos seis dias
corridos para a execução dos trabalhos, incluindo o final de semana, o que continua sendo um prazo
exíguo para a execução de serviços dessa complexidade.
653. Conforme exposto no Relatório Preliminar, o Crédit Agricole realizou o mesmo trabalho em
um período de 34 dias, ou seja, cerca de seis vezes o tempo gasto pelo Itaú. Entretanto, considerando a
falta de critérios objetivos para uma análise conclusiva sobre a inadequação do tempo para a execução
do serviço por parte do Itaú, tal situação não será apontada como irregularidade.
654. Por outro lado, a tese da Petrobras que o banco realizou os serviços à sua própria conta e
risco não é razoável pelos seguintes motivos: trata-se de serviços materialmente relevante
(R$ 660.000,00); o prazo para sua execução foi exíguo, apenas seis dias, incluindo um final de
semana; que seria impossível de ser prestado sem a assinatura do acordo de confidencialidade, que tem
dentre os objetivos o de “contar com assessoria financeira e de mercado para a emissão de valuation
report para o Projeto Moma”; existia tratativas entre as partes para firmar aditivo contratual a um
contrato vigente.
655. Conforme o Manual da Petrobras para Contratação vigente à época (Evidência 76), as
contrações verbais são admitidas apenas para serviços de pequeno valor. A situação ora em tela não se
enquadra no previsto no normativo e tampouco o argumento que o Itaú executou os serviços por sua
própria conta e risco merecem ser acatados, uma vez que sem os dados ofertados pela Petrobras, de
caráter sigiloso, os serviços não poderiam ser executados.
656. Quanto a assertiva do Relatório Preliminar de forte indício de que o serviço não foi
realizado com a devida diligência, dado ao prazo de execução, e ausência de apontamento de outra
falha que corroborasse a tese de falta de diligência na elaboração do valution report, conforme exposto
no item “0-6.1.2.1 Riscos decorrentes da adoção de parâmetros externos de avaliação para aceitação da
oferta da Pampa” será realizada ação de fiscalização para aprofundar a análise das avaliações externas.
Dessa forma, será possível uma conclusão acerca da adequação técnica dos serviços prestados pelo
Banco Itaú.
657. Em relação ao acompanhamento do jurídico, dos Diretores de Contato, da DE e CA no
processo de contratação do Banco Itaú, o jurisdicionado não juntou nenhuma evidência acerca desses
acompanhamentos. Em outros trechos dos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização no
qual lista as reuniões realizadas, também não se verificou nas reuniões ocorridas após 5/5/2016, data
de assinatura do acordo de confidencialidade, nenhuma menção acerca do processo de contratação do
Itaú. Logo, ante a ausência de evidências comprobatórias deste acompanhamento, não é possível que
seja considerado na análise desta peça processual.
658. Ante o exposto, consideram-se elididos os indícios de irregularidades referentes à
celeridade excessiva do processo aliada a tempo inadequado para a realização do serviço. Entretanto,
com os fatos novos trazidos pela Petrobras, verifica-se que houve execução de serviços sem cobertura
contratual, possibilitada pela assinatura do acordo de confidencialidade e a expectativa de aditivo
contratual gerada pelos interlocutores da companhia.
659. Adicionalmente, destaca-se que o fato do relatório de avaliação do Banco Itaú não ter sido
utilizado para suportar a elaboração do DIP A&D 32/2016 e a deliberação da Diretoria Executiva, uma
vez que o respectivo relatório foi entregue um dia após a emissão do DIP A&D 32/2016, permanece
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como impropriedade, condicionada aos resultados da análise da aplicabilidade desse relatório proposta
nos termos dos parágrafos 0, 0 a 0, a ser realizada em ação de fiscalização específica.
660. Por fim, cumpre observar que, com fulcro na previsão do parágrafo 188 do Manual de
Auditoria Operacional do TCU, as seguintes alterações foram realizadas:
a) o parágrafo 466 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi alterado e substituído
pelo parágrafo 0 desta versão final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela
Petrobras nos parágrafos 534 e 539 da sua Manifestação (peça 93).
b) o parágrafo 472 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi alterado e substituído
pelo parágrafo 0 desta versão final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela
Petrobras nos parágrafos 534 e 539 da sua Manifestação (peça 93).
c) o parágrafo 482 do Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75) foi excluído desta versão
final em decorrência do acolhimento da argumentação apresentada pela Petrobras nos parágrafos 534 a
539 da sua Manifestação (peça 93).
6.2.2 Forma de contratação inadequada
661. Para a contratação do valuation report adicional fez-se um aditivo contratual ao Contrato de
Assessoria Financeira 4600515772, no âmbito do Projeto Laguna, celebrado com o Banco Itaú BBA
S.A. visando à inclusão da emissão de valuation report para o Projeto Moma, com incremento de valor
de R$ 660.000,00.
662. A aprovação para a assinatura do aditivo contratual (Evidência 22) foi solicitada por meio
do DIP A&D 33/2016, encaminhado para a Diretoria Financeira e de Exploração e Produção. Como
Anexo do referido DIP, consta o parecer Jurídico/JNN 4044/16 (Evidência 19), de 11/5/2016, que
manifestou o entendimento de que a alteração pretendida encontrava amparo no Manual da Petrobras
para Contratação, devendo apenas estarem documentadas as justificativas que o subsidiavam.
663. A seguir, será explanado e analisado o entendimento expressado pela área jurídica.
664. Inicialmente, o parecer afiança que os contratos celebrados pela Petrobras eram regidos pelo
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras e suas normas complementares e
que em complemento a esse regulamento foi editado o Manual da Petrobras para Contratação.
665. O embasamento do jurídico acerca da viabilidade da celebração do aditivo sustenta-se no
dispositivo 5.2.13 do MPC, reproduzido a seguir:
5.2.13 – Os Contratos podem sofrer alterações no Escopo, desde que não importem em alteração
do seu objeto.
666. Entendeu o jurídico que a alteração contratual pretendida se enquadrava como mudança de
escopo, encontrando assim, respaldo no dispositivo 5.2.13 supracitado. O desenvolvimento da
justificativa se dá nos parágrafos 10, 11, 12 e 13 do parecer Jurídico/JNN 4044/16:
10. Primeiramente, cumpre registrar que, nos termos da cláusula 1.1, o objeto do Contrato
consiste na “prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, dos serviços especializados de
assessoria econômico financeira e de mercado, em conformidade com os termos e condições nele
estipulados e no Anexo nº1 – Especificação dos Serviços”.
11. Objeto contratual e escopo são definidos pelo MPC como “meta a ser alcançada através do
Contrato de forma a atender à necessidade efetiva do Contratante” e “aspectos atinentes ao objeto
contratual como especificações, local e metodologia de execução”, respectivamente.
12. Nesse contexto, considerando que o Consulente pretende justamente a alteração do modo de
execução do Contrato, para prever a emissão de Valuation Report para o Projeto Moma, verifica-se
que tal intenção encontra amparo no item 5.2.13 do MPC, segundo o qual “os Contratos podem sofrer
alterações no Escopo, desde que não importem em alteração do seu objeto”.
13. Registre-se, para afastar dúvidas, que o objeto contratual se mantém inalterado: prestação de
serviços de assessoria econômico-financeira e de mercado. Será modificado apenas seu modo de
execução, isto é, o escopo dos serviços indicado no Anexo nº 1 do Contrato, de forma a incluir a
emissão do referido Valuation Report.
667. Basicamente, o jurídico compreendeu que o objeto do contrato tratava de “prestação de
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serviços de assessoria econômico-financeira e de mercado”, que o mesmo permaneceria inalterado e
que a inclusão do valuation report para o Projeto Moma seria uma modificação no escopo do contrato,
mais especificamente em seu modo de execução.
668. Em uma ótica oposta, a equipe de fiscalização entende que, na verdade, o objeto do contrato
tratava de prestação de serviços especializados de assessoria econômico-financeira e de mercado no
âmbito do projeto Laguna, que consistia na alienação da participação detida pelo Sistema Petrobras
na Liquigás Distribuidora S.A., de forma que houve sim, alteração no objeto do contrato ao se inserir
um serviço adicional referente a um outro projeto que não possui vínculo com àquele, configurando-se
descumprimento ao item 5.2.13 do MPC.
669. Para se chegar a esta conclusão, a equipe de fiscalização fez uma interpretação sistêmica da
definição do objeto exposta no contrato. O item 1.1 da cláusula primeira do contrato especifica o
objeto, detalhando que o mesmo se encontra em conformidade com os termos e condições estipulados
no próprio contrato e no Anexo 1, que traz a especificação dos serviços:
Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE,
dos serviços especializados de assessoria econômico-financeira e de mercado, em conformidade com
os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº1 – Especificação dos Serviços.
670. No Anexo 1 – Especificação dos Serviços do contrato-, é apresentado um rol
exemplificativo de serviços a serem prestados no âmbito do contrato. Este rol é reproduzido na íntegra
em seguida:
(a) Aconselhar e assistir a CONTRATANTE com relação à definição de objetivos, realizando análise,
avaliação, estruturação, planejamento e negociação da Transação;
(b) Auxiliar a CONTRATANTE, conforme o caso, (i) na identificação e avaliação de uma lista de
potenciais investidores, (ii) no contato com os potenciais investidores selecionados, (iii) na assinatura de
Acordos de Confidencialidade, (iv) no apoio, a pedido da Companhia, em reuniões com tais potenciais
investidores que, conforme acordado entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO, podem ser apropriados
para a Transação;
(c) Auxiliar na preparação da documentação de venda e material mercadológico a serem eventualmente
distribuídos aos potenciais investidores;
(d) Recomendar (i) a melhor forma para condução da Transação, incluindo os termos e condições que
devem ser aplicados, (ii) estratégias de negociação, (iii) estratégia para a implementação da estrutura de negócio
escolhida e aprovada pelos órgãos deliberativos da CONTRATANTE;
(e) Fazer a coordenação dos representantes da CONTRATANTE (incluindo, mas não limitado às áreas
jurídica, contábil, fiscal e SMS) em conexão com a estruturação da Transação propostas.
(f) Assessorar na coordenação do processo de due diligence, e dos procedimentos de data room
(incluindo, mas não limitado a, auxiliar a CONTRATANTE na elaboração do Q&A) relacionados com a
Transação;
(g) Assessorar na coordenação de eventuais visitas dos potenciais investidores às instalações dos ativosalvo;
(h) Auxiliar a CONTRATANTE na preparação das apresentações dos gestores, com relação à Transação,
aos potenciais investidores;
(i) Assessorar na análise das ofertas preliminares e finais propostas pelos potenciais investidores e na
definição da estratégia a ser adotada na fase de negociação para o fechamento da Transação e, se necessário e
solicitado pela CONTRATANTE, participar de negociações;
(j) Assessorar na condução das negociações finais com os potenciais investidores, na revisão dos pontos
negociais na elaboração do Contrato de Compra e Venda e de outros documentos relacionados à Transação;
(k) Assessorar a CONTRATANTE no desenvolvimento de uma estratégia geral de negociação com um
investidor em potencial e, se necessário e solicitado pela CONTRATANTE, participar de negociações;
(l) Auxiliar a CONTRATANTE na avaliação de todos os aspectos financeiros de uma transação de venda
com os compradores em potencial;
(m) Apresentar atualização da avaliação dos ativos objeto da Transação de acordo com parâmetros de
mercado utilizando método de fluxo de caixa descontado e metodologias alternativas como a comparação com
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outras operações semelhantes concluídas anteriormente e múltiplos de mercado quando e se aplicáveis durante a
vigência do presente Contrato ou até a data de fechamento da Transação, o que ocorrer primeiro;
(n) Desenvolver, em conjunto com a área de Relacionamento com Investidores da CONTRATANTE,
uma estratégia para anunciar o fechamento da Transação, bem como avaliar seu potencial impacto sobre os
mercados;
(o) Aconselhar e auxiliar na preparação de apresentações para os órgãos deliberativos da
CONTRATANTE;
(p) Elaborar fairness opinion, se solicitado pela CONTRATANTE, que será utilizada no âmbito interno
da CONTRATANTE, para subsidiar as decisões de seus órgãos deliberativos, exceto se, em razão de
determinação legal, for necessária a divulgação para autoridades governamentais (regulatória, administrativa ou
judiciária). (grifo nosso)

671. Observa-se dos excertos acima que a grande maioria dos serviços exemplificados estão
explicitamente vinculados à “Transação”, quanto aos outros, essa vinculação pode ser presumida, a
exemplo do item (p), em que é lógico concluir que a fairness opinion em questão é relativa à
“Transação”. De uma forma geral, fica claro aqui que os serviços objeto do contrato guardam uma
forte conexão com a “Transação”.
672. Para delimitar a extensão do termo “Transação”, referido no parágrafo anterior, recorre-se
às considerações iniciais do contrato:
A CONTRATANTE pretende efetuar a Transação (conforme definição abaixo), envolvendo a
Liquigás Distribuidora S.A[Projeto Laguna], para dar cumprimento a seu plano de negócios e gestão
2015-2019. Para os fins do presente instrumento, o termo “Transação” deverá significar a alienação da
participação detida pela CONTRATANTE ou por quaisquer de suas Afiliadas, total ou parcial, direta
ou indiretamente, por meio de uma ou uma série de operações, na sociedade em questão por meio de
oferta, permuta de ações, contrato de opções, venda, venda alavancada, assunção de dívida, sujeito às
disposições deste instrumento.
673. Sendo assim, “Transação” diz respeito à alienação da participação detida pela Petrobras ou
por quaisquer de suas afiliadas, total ou parcial, direta ou indiretamente, por meio de uma ou uma série
de operações, na Liquigás Distribuidora S.A.
674. Entre as alterações efetuadas por intermédio do Aditivo contratual, tem-se a própria
definição da Transação, como pode ser verificado a seguir, no tópico 1.1.1 do Aditivo 01 ao contrato n.
4600515772:
1.1.1 O Considerando (i) será alterado para incluir no escopo contratual a emissão de Valuation
Report acerca da transação envolvendo os ativos do Projeto Moma, passando a ter a seguinte redação:
(i) A CONTRATANTE, para dar cumprimento ao seu plano de negócios e gestão 2015-2019,
pretende efetuar Transação (conforme definição abaixo) envolvendo a Liquigás Distribuidora S.A.
(Projeto Laguna), bem como Transação envolvendo participação acionária detida indiretamente
pela CONTRATANTE na Petrobras Argentina S.A. – PESA (Projeto Moma). Para os fins do
presente instrumento, o termo “Transação” deverá significar a alienação de participação detida pela
CONTRATANTE ou por quaisquer de suas Afiliadas, total ou parcial, direta ou indiretamente, por
meio de uma série de operações na sociedade em questão por meio de oferta, permuta de ações,
contrato de opções, venda, venda alavancada, assunção de dívida, sujeito às disposições deste
instrumento.
675. A equipe de fiscalização entende que a alteração da definição da “Transação”, que é um
termo contratual que guarda conexão direta com a definição do objeto, constitui uma alteração do
objeto, que é materializada, por fim, na inclusão da emissão de um Relatório de Avaliação para o
Projeto Moma entre o rol exemplificativo de serviços do Anexo 1.
676. Adicionalmente, na planilha de preços unitários do contrato inicial, presente no Anexo 2,
tem-se no cabeçalho “Serviços especializados de assessoria econômico-financeira e de mercado para o
Projeto Laguna”, na descrição dos serviços, item 1: “Prestação de serviços especializados de assessoria
econômico-financeiro para o Projeto Laguna”; item 2: “Emissão de Fairness Opinion para o Projeto
Laguna”; o que reforça o entendimento de que o objeto está sim vinculado ao Projeto Laguna.
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6.2.2.1 Comentários do Gestor
Argumentos da Petrobras
677. Acerca da contração do Banco Itaú via aditivo contratual, a Petrobras esclarece que (peça
93, p. 179-182) à época da contratação estava vigente o Decreto 2.745/1998 e o Manual da Petrobras
para Contratação, alinhado a esse regulamento, prevendo que os contratos poderiam sofrer alterações
de escopo, desde que não importem em alteração do seu objeto. Nesse mesmo manual, o escopo era
definido como aspectos atinentes ao objeto contratual como especificações, local e metodologia de
execução. Explica ainda que tanto a definição de escopo quanto sua possibilidade de alteração constam
no atual Lei n. 13.303/2016.
678. Continua seus argumentos explicando que (peça 93, p. 183) a cláusula primeira do contrato
define o objeto como sendo a prestação de serviços especializados de assessoria econômica e
financeira de mercado, sendo o anexo 1 – especificações de serviços o respectivo escopo dos serviços.
Conclui afirmando que as alterações no escopo não implicam em alterações no objeto.
Análise dos Argumentos da Petrobras
679. Os argumentos apresentados são os mesmos presentes no parecer Jurídico/JNN 4044/16, já
analisados no Relatório Preliminar. Como exposto no relatório, os serviços contratados com o Itaú
estavam atrelados a transação envolvendo a Liquigás, quando foi realizado o aditivo contratual essa
transação foi alterada para a inclusão da Petrobras Argentina S.A. Essa definição da transação guarda
conexão direta com a definição do objeto, portanto modificando-o. Dessa forma, mantém-se o
entendimento quanto à forma de contratação inadequada do valuation report do Banco Itaú BBA S.A.
6.2.3 Ausência de justificativas técnicas e econômicas para a contratação
680. O parecer Jurídico/JNN 4044/16, ainda na sessão acerca da viabilidade da celebração do
aditivo, tece as seguintes considerações acerca das alterações de valor contratual e as respectivas
justificativas:
16. Aqui, vale destacar que o item 5.2.16 do MPC determina que “alterações no Escopo e
modificações de itens nas planilhas de preços, que redundem ou não em alteração no valor contratual,
devem ter demonstrada a sua necessidade e justificativa técnica e econômica.
17. Nesse contexto, além das justificativas que embasaram a fixação do preço pela emissão do
citado Valuation Report, deve o dossiê da contratação evidenciar a necessidade da celebração do
Aditivo, bem como apresentar as justificativas técnicas e econômicas que o embasaram. Ressaltamos
que todos esses aspectos encontram-se na esfera de atribuição da área consulente, não sendo objeto do
presente parecer.
20. Reitere-se que a Consulente deverá reunir no dossiê de contratação todas as razões pelas
quais a PETROBRAS pretende a alteração de escopo, bem como o prejuízo para a Companhia
decorrente da sua não formalização, inclusive no que diz respeito à comprovação da adequação dos
preços contratados àqueles praticados no mercado. Tal observação decorre da responsabilidade
assumida pelos Gerentes dos contratos na condução do correto planejamento da contratação, de modo
a evitar contratações, aditivos e/ou prorrogações contratuais, que possam ser consideradas irregulares
pelos órgãos de controle.
681. Destaca-se aqui a conclusão exposta no parágrafo 17 da citação acima, em que o jurídico
aduziu que “além das justificativas que embasaram a fixação do preço pela emissão do citado
Valuation Report, deve o dossiê da contratação evidenciar a necessidade da celebração do Aditivo,
bem como apresentar as justificativas técnicas e econômicas que o embasaram”.
682. As justificativas técnicas e econômicas não foram identificadas no documento que
encaminha a aprovação da contratação, DIP A&D 33/2016. No parágrafo 4 do referido documento,
cita-se que “A Sistemática prevê que é recomendada a contratação de, pelo menos, um parecer
(fairness opinion ou valuation report), a ser emitido por instituição financeira distinta daquela que
assessorou a transação.”, porém, à época da proposta de contratação do Banco Itaú BBA S.A. já havia
sido contratada uma segunda fairness opinion com o Banco Crédit Agricole Brasil S.A., de forma que
a simples disposição da sistemática não caberia como uma justificativa para a contratação adicional.
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683. De maneira genérica, expôs-se a seguinte motivação no parágrafo 8 do DIP A&D 33/2016:
“(...) de forma a viabilizar o atendimento à demanda da Diretoria Executiva, foi negociado o
aditamento de contrato de assessoria financeira vigente com o Banco Itaú BBA S.A. para inclusão do
escopo de emissão de valuation report para o Projeto Moma”. Como se vê, não se tratam de
justificativas técnicas e econômicas para a contratação.
684. Em relação ao embasamento da fixação de preço para a emissão do Valuation Report,
também não foram identificadas justificativas, referenciais de preço ou qualquer menção a um estudo
ou processo de negociação. Apenas verifica-se citação do valor incremental que o aditivo gerou no
contrato, R$ 660.000,00, que representou um acréscimo de 8,82% no valor da contratação original.
685. A título de exemplo de referência, cita-se o preço unitário da prestação de serviços
especializados de assessoria econômico-financeira para emissão de pareceres (fairness opinion) do
contrato assinado com o Banco Crédit Agricole Brasil S.A. para a emissão de vinte pareceres,
contratados por meio de procedimento licitatório, conforme documentado a partir da página 154 do
Anexo 46 do DIP A&D 32/2016 (Evidências 7 e 8). O preço acordado foi de R$ 369.796,67 para cada
fairness opinion emitida.
686. Vale ressaltar que conforme especificação contida na cláusula 1.3 do contrato 4600507278,
de 19/10/2015, documentado a partir da página 36 do Anexo 47 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 9), o
serviço da emissão de fairness opinion engloba também a elaboração de um Valuation Memorandum,
que é equivalente a um Valuation Report, de forma que cada um dos serviços previstos no contrato
com o Banco Crédit Agricole Brasil S.A. engloba uma gama maior de produtos por um preço que
representa aproximadamente 56% do valor aditivado no contrato em 11/5/2016 com o Banco Itaú BBA
S.A. relativo à emissão do Valuation Report para o Projeto Moma.
1.3 (...) A Fairness Opinion deverá ser composta de uma apresentação (Valuation
Memorandum/Fairness Opinion Written Presentation) e da carta de Fairness Opinion (Fairness
Opinion Letter). A apresentação deverá exibir o resultado detalhado da avaliação realizada, incluindo
as premissas utilizadas e as respectivas fontes de tais informações. A Fairness Opinion Letter deverá
avaliar se a Transação é equitativa, sob o ponto de vista financeiro, considerando os aspectos
financeiros e operacionais relevantes à avaliação da Transação, devendo englobar: a extensão e
propósito da avaliação; a metodologia utilizada; a natureza e fonte das informações nas quais a
avaliação se baseou; o fórum em que a Fairness Opinion foi apreciada e aprovada; a avaliação se a
Transação é justa ou não, do ponto de vista financeiro; (...)
6.2.3.1 Comentários do Gestor
Argumentos da Petrobras
687. Inicialmente a Petrobras esclarece que (peça 93, p. 174) a necessidade da contratação de
fairness opinion foi decorrente da recomendação pela Diretoria Executiva – ata DE 5.273, de
1º/3/2016, item 21, Pauta n. 184 – para que fossem providenciadas duas avaliações externas adicionais.
Sendo essa a justificativa para a contratação do Banco Itaú, afastando o indicado nos itens 503 e 504
do Relatório de Fiscalização Preliminar, segundo a visão da Petrobras.
688. A Petrobras explica que a contratação de avaliação adicional por instituição distinta da que
assegurou o Projeto consistiu em determinação da DE, por meio do DIP NN 40/2016, que referendou a
recomendação dos Diretores de Contato. Prossegue a companhia explicando que a contratação de
pareceres adicionais, a depender da complexidade do projeto, estava prevista no item 3.4.1 da
Sistemática de Desinvestimentos.
689. Pondera o jurisdicionado que a realização da avaliação econômica adicional pelo Banco
Itaú calcou-se na sistemática e na complexidade do Projeto Moma, tendo como objetivo melhor
suportar a decisão final.
690. A Petrobras retoma os argumentos sobre a surpresa do declínio do Banco HSBC, após cerca
de um mês de negociações, o que lhe fez buscar outra instituição financeira de qualificação semelhante
e que não estivesse em conflito de interesse para realização dos serviços. Alega ainda que a
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necessidade de verificar a existência de conflitos de interesses junto às instituições e o tempo dessas
respostas, acabou por tornar a situação ainda mais premente.
691. Afirma o jurisdicionado que ante esse cenário a solução mais adequada foi a celebração de
aditivo ao contrato existente com o Banco Itaú, uma vez que tinha notória especialização com o tema e
ausente o conflito de interesses.
692. Continuando em seus argumentos, a Petrobras explica que à época da celebração do aditivo
com o Itaú, a antiga Gerência Executiva de Novos Negócios tomava como base indicativos internos de
valores de fairness opinion que vinham sendo negociados desde o Prodesin, os quais serviam de
referência para os valores de avaliação econômico financeira.
693. Elucida a Petrobras que em junho de 2015 essa gerência promoveu pesquisa de base de
dados da Thomson Reuters e da publicação Journal of Financial Economics de 2009, com dados de
1994 a 2003, para verificar se os valores que eram praticados nas contratações de avaliações
econômicas financeiras e de fairness opinion estariam condizentes com aqueles praticados no
mercado. Com base nesses parâmetros, a Petrobras afirma que o valor contratado com o banco Itaú foi
menos da metade do previsto na Thomson Reuters e 40% inferior ao do Journal of Financial
Economics.
694. A Petrobras ressalta ainda que quando da contratação do Banco Evercore, foi elaborado um
relatório pelo Comitê de Contratação, no qual em seu tópico 3 traz referência de custos utilizada para a
análise da proposta do Banco Evercore. Continua a Petrobras em seus argumentos e afirma que com
base nessa referência de valores e no fato do projeto Moma se enquadrar como de grau de
complexidade alto e junto com a hipótese de fairness opinion em conjunto com o contrato de
assessoria econômico-financeira, uma vez que o Itaú já era o assessor do Projeto Laguna, o valor
máximo para a contratação seria de U$ 300 mil, que corresponderia a cerca de R$ 1.038.000,00 na
data de celebração do aditivo.
695. Conclui a jurisdicionada com base nessas referências que o preço acordado com o Banco
Itaú se situou 40% abaixo do valor de topo da referência empregada na contração da Evercore e,
portanto, dentro dos parâmetros e referencias consideradas pela Companhia para contratações dessa
natureza.
696. Por fim, a companhia entende que não prospera a afirmação de que a disposição da
Sistemática não caberia como fundamento para a contratação do Banco Itaú, via aditivo contratual,
tampouco que tal contratação teria sido efetuada sem respaldo econômico.
Análise dos argumentos da Petrobras
697. Conforme demonstrado no § 0 deste relatório, o preâmbulo do valution report do Itaú indica
que o respectivo valuation report não seria aplicável a qualquer transação que poderia ocorrer
envolvendo os ativos avaliados e a companhia. Com isso, o argumento de contratação para suporte à
decisão da venda da Pesa fica fragilizado. Como será proposta nova ação de fiscalização, considera-se
mais adequado que tal questão seja melhor investigada nesse novo processo, uma vez que os indícios
encontrados refutam a tese de defesa do jurisdicionado.
698. Quanto à ausência de justificativas para embasar a fixação do preço pela emissão do citado
valuation report, impende destacar as seguintes considerações:
a) as referências de preço apresentadas pela Petrobras em sua manifestação (peça 93), quais
sejam: a pesquisa na base de dados da Thomson Reuters; a publicação do Journal of Financial
Economics de 2009 (com dados de 1994-2003) e o Relatório do Comitê de Contratação relativo à
contração do Banco Evercore; não compuseram a documentação do DIP A&D 33/2016, que embasou
a aprovação do aditivo ao contrato de assessoria financeira com o Banco Itaú BBA S.A.
b) todas as referências de preço apresentadas dizem respeito à contratação de fairness opinion e
não de um valuation report. O valuation report difere de uma fairness opinion, na medida em que se
trata de um laudo de avaliação do ativo em questão, enquanto que a fairness opinion é uma opinião
conclusiva, sob o ponto de vista financeiro, acerca da razoabilidade da transação, considerando os
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aspectos constantes do instrumento de compra e venda já negociado, sendo portanto um serviço mais
amplo e complexo.
c) o contrato original, 4600515772, trazia a previsão de solicitação pela Petrobras da emissão de
fairness opinion do Banco Itaú BBA S.A pelo preço de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no âmbito
do Projeto Laguna. O aditivo assinado envolveu um serviço não previsto por um preço não justificado
de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).
699. Desta forma, a argumentação apresentada pela Petrobras não foi acolhida e permanece a
irregularidade por descumprimentos dos mandamentos do Manual da Petrobras para Contratação e do
Parecer Jurídico/JNN – 4044/16 (Evidência 66), que analisou a possibilidade de celebração do aditivo,
conforme trechos reproduzidos no parágrafo 0. Analogamente à questão das justificativas técnicas
tratadas no parágrafo 0, também se considera mais adequado que o encaminhamento deste tópico seja
concluído no âmbito da ação de fiscalização específica para análise dos relatórios de avaliação
econômico-financeiras que será proposta.
6.3 Inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras
700. Neste tópico foi avaliada à aderência da condução do processo aos normativos e
procedimentos internos da Petrobras aplicáveis ao caso em apreço, com destaque para a “Sistemática
para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras”, versões de Abril/2014 e
Março/2016.
701. Salienta-se que, devida à extensão da análise do presente achado, foi inserido o “Anexo A –
Análise detalhada das irregularidades documentais identificadas, conforme listagem apresentada no
achado do tópico 6.3” a este relatório abordando textualmente todas as observações consideradas
relevantes pela equipe de fiscalização em relação aos procedimentos realizados em face dos
normativos internos da Petrobras, razão pela qual este achado será apresentado sinteticamente,
devendo ser interpretado de forma conjugada com o referido anexo.
702. Antes de adentrar na análise de conformidade realizada pela equipe de auditoria, far-se-á
uma breve explanação, meramente descritiva, acerca das análises de conformidade internas que foram
realizadas no projeto de desinvestimento em questão.
6.3.1 Panorama acerca dos procedimentos de verificação de conformidade realizados
internamente
703. Os processos de Desinvestimento apresentam duas verificações internas de conformidade:
documental e processual.
704. A primeira, elaborada, à época da venda da Pesa, pela Gerência de Novos Negócios, possui
foco nos documentos que devem ser produzidos no processo de desinvestimento. Conforme disposto
na Sistemática, a fim de proporcionar uniformidade de procedimento, transparência, rastreabilidade e
melhor governança ao projeto de desinvestimento, o Documento Interno da Petrobras (DIP) que trata
da proposta final para o desinvestimento a ser encaminhado a Diretoria Executiva da Petrobras deve
ter como anexos todos os documentos indicados na Planilha de Verificação de Conformidade
Documental do Processo do respectivo projeto de desinvestimento, de acordo com o padrão Sinpep
PE-0V1-00013-B (Verificação da Conformidade Documental dos Processos de Desinvestimentos) –
(Evidência 41).
705. Adicionalmente, como segunda verificação, as áreas de conformidade da Petrobras emitem
pareceres em que avaliam a conformidade dos procedimentos realizados no âmbito do processo de
Desinvestimento.
6.3.1.1 Verificação Interna de Conformidade Documental
706. Conforme descrito anteriormente, a área de Novos Negócios deveria produzir a Planilha de
Verificação de Conformidade Documental do Processo do respectivo projeto de desinvestimento, de
acordo com o padrão Sinpep PE-0V1-00013-B, vigente à época.
707. O padrão em questão tem como objetivo estabelecer o procedimento para análise da
conformidade de Processos de Desinvestimento de Ativos, por meio da utilização de planilha para
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verificação das evidências do cumprimento e conformidade das etapas do processo.
708. A planilha denominada “Verificação de Conformidade do Processo de Venda de Ativos” foi
elaborada com base em um trabalho executado pela Gerência Executiva de Novos Negócios, em
conjunto com a Auditoria Interna da Petrobras e apresenta 26 itens de verificação para identificar as
evidências de conformidade na execução do processo de desinvestimento de qualquer ativo.
709. No caso do processo em questão, a planilha de verificação constituiu um Anexo do DIP
A&D 32/2016 e consta apensada ao processo na Evidência 21.
6.3.1.2 Parecer Interno de Conformidade Processual
710. A Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras então
vigente não dispunha explicitamente que deveria ser elaborado um parecer de conformidade efetuando
uma análise processual do projeto de desinvestimento.
711. Todavia, as áreas de conformidade produziram o Parecer de Conformidade
CONF/CPPC/CFIN, 130/2016 – Análise processual do projeto de desinvestimento Moma, que se
encontra no Anexo 39 do DIP do Projeto.
712. Ressalta-se que naquela análise não foi possível verificar os documentos elaborados a partir
do estágio de “Negociação, Aprovações Internas e Assinatura dos Contratos”, pertinentes à Fase 2,
porque estes não se encontravam disponíveis até o momento da conclusão do parecer.
713. As conclusões do parecer de conformidade em tela são recomendações listadas a seguir:
a) desenvolver, para os próximos projetos de desinvestimentos, metodologia para registrar
apresentações realizadas para a Alta Administração (Diretores de Contato e DE) e as possíveis
orientações resultantes;
b) implementar, para os futuros projetos de desinvestimentos, melhorias no processo de
contratação de assessores financeiros;
c) incluir, no DIP de submissão à Diretoria Executiva, o Grau de Risco de Integridade Alto do
potencial comprador;
d) manter evidência de todos os documentos elaborados durante as fases do projeto de
desinvestimento conforme a Sistemática, a fim de evitar futuros questionamentos de órgãos de controle
internos e externos à Companhia; e
e) encaminhar o Resumo Executivo para análise dessa Conformidade, antes do envio ao
Conselho de Administração.
6.3.2 Inconformidades detectadas na fiscalização
714. A equipe de fiscalização verificou a documentação produzida no Projeto Moma, constante
do DIP A&D 32/2016 e seus anexos, que solicita aos diretores de contato o encaminhamento para a
aprovação da Diretoria Executiva e posterior submissão ao Conselho de Administração da Petrobras
para recomendação à Petrobras International Braspetro B.V. da alienação da totalidade da sua
participação na sua subsidiária integral Petrobras Participações S.L., detentora de 67,2% das ações da
Petrobras Argentina S.A., para a Pampa Energía. Além disso, foi solicitada documentação e
informação adicional nos ofícios 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017 (peça 36); e 003494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 7/6/2017 (peça 54).
A partir da análise da documentação supracitada, a equipe de fiscalização identificou uma série
de inconformidades que foram classificadas nos seguintes grupos: O documento não está listado na
Planilha de Verificação de Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento; O documento
apresenta vício formal ou material; e o documento não foi produzido. Nos tópicos seguintes, essas
espécies serão detalhadas e em seguida, serão apresentadas as conclusões da análise detalhada de toda
a documentação produzida.
6.3.2.1 O documento não está listado na Planilha de Verificação de Conformidade Documental
do Processo de Desinvestimento
716. Nesta classificação foram enquadrados os documentos que apesar de estarem previstos na
Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras como documentos a
serem produzidos, não constam na planilha de Verificação de Conformidade Documental do Processo
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de Desinvestimento – Projeto Moma, constante do Anexo 40 do DIP A&D 32/2016.
717. Essa inconsistência se estende para a planilha anexa ao padrão Sinpep PE-0V-00013, uma
vez que era a referência para a elaboração das planilhas de conformidade.
6.3.2.2 O documento apresenta vício formal ou material
718. Nesta classificação foram enquadrados os documentos que apesar de terem sido produzidos,
constando no processo ou tendo sido fornecidos após solicitação da equipe de fiscalização, apresentam
algum vício formal, como por exemplo, irregularidade na posição temporal em que foi produzido
dentro do processo; ou algum vício material, como conteúdo incompleto.
6.3.2.3 O documento não foi produzido
719. Nesta classificação foram enquadrados os documentos que não foram encontrados no DIP
do processo de Desinvestimento ou não foram fornecidos ao serem solicitados pela equipe de auditoria
por meio de Ofícios de Requisição. Desta forma, entendeu-se que estes, de fato, não foram produzidos.
6.3.3 Análise dos documentos das Fases 1 e 2 em que foram identificadas inconformidades
720. A Tabela 20 sintetiza a verificação realizada nos documentos produzidos no âmbito do
projeto Moma nas Fases 1 e 2, identificando as inconsistências, conforme classificação explanada nos
tópicos anteriores, ou classificando-os como “Ok”, caso nenhuma inconsistência tenha sido
identificada. Vale salientar que a última etapa da Fase 2, “Negociação, Aprovações Internas e
Assinatura dos Contratos”, corresponde à etapa em que a operação é submetida à deliberação dos
órgãos diretivos da Petrobras com o encaminhamento de toda a documentação do processo, a qual
deve ser abarcada pelas análises de conformidade interna.
721. As linhas realçadas em amarelo referem-se a documentos que não são citados
explicitamente no rol “Documentos elaborados nessa etapa”, tópico presente ao final do detalhamento
de cada etapa na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, mas
são citadas no corpo do texto da etapa. As linhas realçadas em vermelho, por sua vez, referem-se à
etapa de “Envio de Memorando Descritivo e Recebimento de Oferta Não-Vinculante”, a qual a
Sistemática de Desinvestimentos classifica como opcional e não foi realizada no projeto em tela.
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Tabela 20 - Verificação dos documentos produzidos nas Fases 1 e 2 do Projeto Moma

OK

FASE 1 - Estruturação da Transação e Preparação da Venda
Relatório de entrada do projeto (Sistemática 2016)
Evidência de inclusão do projeto no plano de desinvestimentos ou na carteira de Novos
Negócios
Documento indicando as análises realizadas para indicação da melhor estratégia de venda
Evidência de orientação superior da estratégia de venda e de eventuais alterações
Evidência da aderência do projeto ao PNG
Termo de confidencialidade assinado por todos os empregados envolvidos
DIP de constituição do Grupo de Projeto (implícito no texto)
DIP de constituição da Comissão de Alienação (implícito no texto)
Cronograma das ações necessárias para a assinatura e fechamento da operação (implícito no
texto)
Fase 2 - Desenvolvimento do Projeto
Contratação de Assessores Externos
DIP de contratação do Assessor Financeiro contendo critérios para seleção
Parecer do Jurídico sobre a contratação do assessor financeiro
Relatório do Comitê de Negociação para o processo de contratação direta
Evidência de aprovação da contratação do assessor externo
Contrato assinado com o assessor financeiro
Divulgação de Oportunidade e Acordo de Confidencialidade
Evidência da identificação dos potenciais interessados pelo assessor financeiro
Teaser
Documento do assessor financeiro/interno indicando o contato inicial com os potenciais
interessados no processo
Acordos de Confidencialidade assinados por cada uma das empresas interessadas em
participar das próximas fases do processo
Envio de Memorando Descritivo e Recebimento de Oferta Não-Vinculante (Etapa Opcional Não realizada)
Memorando Descritivo
Documento do assessor financeiro/interno indicado declínio ou exclusão das empresas ao
longo do processo
Relatório da Comissão de Alienação com a análise e o ranqueamento das ofertas não
vinculantes apresentados pelos interessados
Envio da Carta Convite, Due Diligence e Oferta Vinculante
Process Letter (carta-convite)
Análise do Jurídico
Evidência de disponibilização da process letter (carta-convite) aos interessados
Evidência da realização do data room virtual/físico
Evidência de isonomia na divulgação de informações no data room
Documento do assessor financeiro/interno indicando declínio ou exclusão das empresas ao
longo do processo
Evidência de apresentação de propostas pelos potenciais compradores
Relatórios da avaliação econômica com visão vendedor (Petrobras) e visão comprador
(Mercado)
Evidência de ratificação, pela Estratégia Corporativa, das premissas e metodologia utilizadas
na avaliação econômica interna
Negociação dos Contratos, Aprovações Internas e Assinatura dos Contratos
Evidência das análises realizadas para a seleção da melhor proposta
Parecer jurídico analisando e contendo as minutas contratuais definitivas e anexos
Parecer/Relatório da Área Financeira –RAF incluindo análise do perfil e da capacidade
financeira do comprador
Garantias financeiras acordadas com o comprador
Fairness Opinion
DIP atestando a conformidade formal do Procedimento de alienação, na forma do SINPEP PE0V;-00013-B e propondo aprovação da transação pelo órgão diretivo competente
Comunicado ao mercado ou fato relevante
Legenda:

O documento não está
O
listado na Planilha de
documento O documento
Verificação de
apresenta
não foi
Conformidade
vício formal produzido
Documental do
ou material
Processo de
Desinvestimento
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

Documento citado no texto da Sistemática, mas não no
rol de documentos a serem elaborados
Etapa de realização opcional
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Fonte: Autoria própria da equipe de fiscalização
722. No “0ANEXO A ANÁLISE DETALHADA DAS IRREGULARIDADES
DOCUMENTAIS IDENTIFICADAS, CONFORME LISTAGEM APRESENTADA NO
ACHADO DO TÓPICO6.3” é feita uma descrição pormenorizada de cada uma das inconsistências
listadas na tabela acima apresentando as respectivas evidências.
6.3.4 Análise dos documentos da Fase 3, Monitoramento e Controle e Passagem do Projeto
em que foram identificadas inconformidades
723. A Tabela 21 sintetiza a verificação realizada nos documentos produzidos no âmbito do
projeto Moma na Fase 3, nos procedimentos de Monitoramento e Controle e na Passagem do Projeto,
identificando as inconsistências, conforme classificação explanada no tópico 0, ou classificando-os
como “Ok”, caso nenhuma inconsistência tenha sido identificada. É importante destacar que a coluna
“O documento não está listado na Planilha de Verificação de Conformidade Documental do Processo
de Desinvestimento“ não se aplica para essas etapas.
Tabela 21 - Verificação dos documentos produzidos na Fase 3, Monitoramento e Controle e Passagem do
Projeto do Projeto Moma
OK
Fase 3 – Fechamento: Aprovações Externas, Condições Precedentes e Closing
Documentos eventualmente necessários à submissão/aprovação dos Órgãos Externos, se for o caso
Evidência de cumprimento das condições precedentes à venda
Comprovante de Liquidação Financeira
Comprovante de transferência da propriedade dos ativos e/ou participação societária
Monitoramento e Controle
Elaboração e acompanhamento do cronograma (ou curva S) de execução física e financeira
Relatório mensal comparando a evolução do realizado com o previsto do projeto
Acompanhamento da evolução do fator de sucesso, dos indicadores do projeto (geração de caixa,
redução da dívida e resultado contábil)
Acompanhamento dos impactos do projeto no PNG da companhia
Passagem do Projeto
Relatórios do Data Room Virtual, contendo a lista completa das informações disponibilizadas
Pareceres e relatórios emitidos
Atas de decisões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração
Contratos assinados
Apresentações feitas no Seminário ou Reunião de passagem do projeto

O documento
Documentos que
apresenta vício formal
não foram
ou material
produzidos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fonte: Autoria própria da equipe de fiscalização
724. No “0ANEXO A ANÁLISE DETALHADA DAS IRREGULARIDADES
DOCUMENTAIS IDENTIFICADAS, CONFORME LISTAGEM APRESENTADA NO
ACHADO DO TÓPICO 6.3” é feita uma descrição pormenorizada de cada uma das inconsistências
listadas na tabela acima.
725. A fim de verificar se houve alguma análise de conformidade nas etapas em comento, no
Ofício 003-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 7/6/2017, foram realizados vários questionamentos
acerca da realização de procedimentos de conformidade no processo. Em suma, a Petrobras destacou
que não era prevista na Sistemática de Desinvestimentos a realização de verificação documental e
parecer de conformidade para etapas posteriores à aprovação da transação e assinatura dos contratos de
compra e venda e por essa razão tal prática não foi adotada no projeto Moma.
726. Vale frisar que a ausência de verificação documental e de parecer de conformidade na Fase
3, nos procedimentos de Monitoramento e Controle e na Passagem do Projeto, é entendida pela equipe
de fiscalização como uma fragilidade do processo e não como uma inconsistência, uma vez que a
Sistemática não estabelece a realização das verificações para essas etapas.
6.3.5 Identificação de falhas sistêmicas no processo causadoras das inconformidades
727. Neste tópico foram sintetizadas as principais falhas sistêmicas encontradas pela equipe de
auditoria como causa das inconformidades identificadas ao longo da descrição do achado e do seu
anexo.
6.3.5.1 Falta de padronização dos documentos
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728. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras então
vigente identificava os documentos a serem produzidos ao longo do processo, porém, não estabelecia
modelo nem detalhamento do conteúdo.
729. Como consequência dessa falta de padronização destacam-se: as várias apresentações que
foram arroladas como documentos e que padecem de formalização da autoria e de conteúdo
extremamente simplificado.
730. A seguir, são elencados todos os documentos em forma de apresentação que foram
arrolados no processo, agrupados por autoria da Petrobras e do assessor financeiro.
6.3.5.2 Documentação produzida pela Petrobras em forma de apresentação:
i) Anexo 43 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 23), que contém a apresentação da reunião de
análise crítica, realizada para DE&P, em 10/4/2015, na qual foi aprovado o modelo de negócio para o
Projeto Moma e a apresentação da reunião de análise crítica realizada para a DFIN, 18/6/2015, na qual
foi ratificado o modelo de negócio para o Projeto Moma e autorizada a ida ao mercado;
ii) Anexo 7 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 34), apresentação feita a DFIN e a DE&P para
atualizar o status do Projeto Moma e solicitar orientação quanto aos próximos passos, tendo em vista a
oferta vinculante recebida;
iii) Anexo 15 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 58), que contém a apresentação da reunião de
análise crítica com a DFIN, realizada em 4/11/2015, para apresentar os principais destaques do mês de
outubro dos projetos de Novos Negócios;
iv) Anexo 20 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 4), apresentação para a DFIN/DE&P, para
informar sobre as ofertas recebidas para o objeto do Projeto Moma no dia 18/12/2015 e discutir os
próximos passos.
Obs: As reuniões supracitadas não foram documentadas em atas.
6.3.5.3 Documentação produzida pelo assessor financeiro (Banco Evercore Group L.L.C.) em
forma de apresentação:
i) Anexo 14 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 35), análise da Pampa Energía S.A. de
Outubro/2015;
ii) Anexo 49 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 29), Documento do assessor financeiro, Evercore,
em forma de apresentação, com a relação dos potenciais interessados e critérios utilizados;
iii) Anexo 50 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 12), Relatório Final de Avaliação Econômica,
em forma de apresentação, emitido em Maio/2016, pelo Banco Evercore e o Relatório Final de
Avaliação Econômica, em forma de apresentação, emitido em Maio/2016, pelo Banco Crédit Agricole;
iv) Anexo 51 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 28), relatório em forma de apresentação,
realizado pelo Banco Evercore Group L.L.C., em Maio/2016, indicando o contato inicial com os
potenciais interessados no processo;
v) Anexo 53 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 50), relatório em forma de apresentação,
realizado pelo banco Evercore Group L.L.C., em Maio/2016, contendo as seis empresas que
participaram do data room físico (PDR);
vi) Anexo 55 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 50), relatório em forma de apresentação,
elaborado pelo Banco Evercore Group L.L.C., em Maio/2016, indicando o envio da process letter para
os potenciais interessados;
vii) Anexo 56 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 50), relatório em forma de apresentação,
elaborado pelo Banco Evercore Group L.L.C., em Maio/2016, indicando o declínio ou exclusão das
empresas.
Obs: toda a documentação produzida pelo assessor financeiro se deu em forma de apresentação.
731. Quanto às apresentações de autoria da Petrobras que se referem às Reuniões de Análise
Crítica, destaca-se que se não encontram documentadas as respectivas atas de reunião ou qualquer
outra documentação que comprove a sua ocorrência, de forma que não se faz possível a confirmação
da efetividade da sua realização e não se tem um instrumento para acompanhar as orientações
discutidas.

728
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

732. Em relação à reunião que aprovou o modelo de negócio e às que avaliaram as ofertas
recebidas, ressalta-se que essas não apresentaram relatório ou parecer de área técnica competente que
analisassem as questões em comento, de forma que as decisões retratadas nessas apresentações
restaram com motivação precária.
733. Acerca das apresentações do assessor financeiro, listam-se as dos Anexos 51, 53, 55 e 56 do
DIP A&D 32/2016, que têm a finalidade de comprovar a efetiva realização de etapas do processo.
Entende-se que apenas uma apresentação indicando a data de ocorrência e os potenciais compradores a
que se refere não é instrumento hábil para comprovar a realização dos eventos.
734. No que se refere às apresentações indicadas nos Anexos 14, 49 e 50 salienta-se que
padecem de formalização da autoria.
6.3.5.4 Ausência de controle temporal das etapas e dos documentos produzidos
735. A sistemática de desinvestimentos estipula os documentos a serem produzidos em cada uma
das etapas, porém não determina a ordem exata em que esses documentos devem ser elaborados.
Todavia, pelo próprio conteúdo e fluxo da informação, tem-se que esses documentos possuem uma
sequência lógica para a sua emissão.
736. A seguir são listadas falhas identificadas no controle do fluxo temporal da documentação
produzida:
i) o Relatório de Entrada, que traz informações para subsidiar a seleção do projeto e a sua
consequente inclusão na carteira de Novos Negócios foi concluído no dia 18/6/2015, época em que o
projeto já estava em andamento, com o processo de contratação do Assessor Financeiro tendo sido
concluída no dia 16/6/2015;
ii) a aprovação de inclusão do Projeto Moma na carteira de Novos Negócios pela Diretoria
Executiva se deu apenas em 8/9/2015, data em que o Projeto Moma já se encontrava na etapa de
recebimento de ofertas vinculantes, tendo recebido a proposta da empresa YPF no dia 28/8/15;
iii) a formação do Grupo de Projeto e a Constituição da Comissão de Alienação são descritas na
Sistemática de Desinvestimentos como as primeiras atividades a serem realizadas na “Fase 1 –
Estruturação da Transação e Preparação da Venda”. Ocorre que o Grupo do Projeto foi formado em
29/5/2015, data que sucedeu a da aprovação do modelo de negócio para o Projeto Moma e a da
assinatura do Termo de Confidencialidade. Fora isso, a Comissão de alienação foi constituída apenas
em 10/6/2015, época em que algumas atividades da “Fase 2 – Desenvolvimento do Projeto” já estavam
em andamento;
iv) todas as apresentações do Assessor Financeiro que fazem o controle dos procedimentos
realizados com os potenciais interessados (Anexos 51, 53, 55 e 56), estão datadas de Maio/2016,
indicando que não houve um controle concomitante dos eventos por parte da Petrobras;
v) no Parecer de Conformidade CONF/CPPC/CFIN – 130/2016, não foram verificados os
documentos elaborados no estágio de “Negociação, Aprovações Internas e Assinatura dos Contratos”,
pertinentes à Fase 2, porque os mesmos não se encontravam disponíveis até o momento da conclusão
do parecer, como também o Relatório Interno de Avaliação Econômico-financeira com a visão
Vendedor (Petrobras) que se encontrava em fase de elaboração;
vi) O closing, materializado pela transferência de propriedade dos ativos e dos valores
financeiros, ocorreu antes da aprovação dos órgãos externos.
737. Pelos exemplos expostos, fica claro que não houve um controle efetivo do fluxo de
atividades e documentos produzidos ao longo do processo. Parte desses problemas foram mitigados na
atual versão da Sistemática de Desinvestimentos, apesar de ainda terem sido identificadas falhas no
fluxo, monitoramento e controle do processo, motivo pelo qual foi proposta, no âmbito do TC
14.566/2017-6, recomendação para implementação de gerenciamento de risco nos processos da
Sistemática (peça 46, TC 14.566/2017-6).
6.3.5.5 Verificação de conformidade e as atividades de monitoramento e controle não abarcaram
a totalidade do processo
738. A sistemática de desinvestimentos de 2014 estabelece como obrigatória a realização da
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verificação formal do procedimento pelo titular da área da Companhia designada para a condução do
processo de alienação antes do encaminhamento aos órgãos diretivos. A partir da primeira revisão da
Sistemática, de março de 2016, foi incluído no rol de documentos a serem elaborados na etapa de
Aprovações Internas e Assinatura dos Contratos os Pareceres das áreas técnicas que integram o Grupo
do Projeto, sendo assim, no caso da área de conformidade integrar o Grupo do Projeto, há a emissão de
um parecer específico da área, o que no caso do Projeto Moma, ocorreu.
739. Acontece que a após a aprovação da negociação pelos órgãos internos da Petrobras (DE e
CA), ainda se tem a “Fase 3 – Fechamento: Aprovações Externas, Condições Precedentes e Closing” e
a Passagem do Projeto, que envolvem documentos adicionais a produzir e procedimentos a executar.
Entende-se que mesmo que a Sistemática de Desinvestimentos não preveja em seu texto a
obrigatoriedade de uma atuação de conformidade nas fases posteriores à aprovação da venda pelos
órgãos diretivos, seria pertinente uma análise adicional da conformidade ao fim dessas fases para
conferir maior confiabilidade ao processo.
740. Adicionalmente, salienta-se que as atividades de monitoramento e controle ocorriam de
forma concomitante ao desenvolvimento do processo, todavia, os procedimentos realizados e a
documentação produzida no Projeto Moma não foram abrangidos em nenhuma das duas análises de
conformidade. Entende-se que é de suma importância, de maneira a conferir maior robustez ao
processo como um todo, que a conformidade avalie as atividades de monitoramento e controle,
verificando a sua correição e propondo melhorias.
6.3.5.6 Omissões na planilha de verificação de conformidade documental
741. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento a ser elaborado na etapa de Aprovações Internas e
Assinatura dos Contratos, dentro da fase de Desenvolvimento, “DIP atestando a conformidade formal
do Procedimento de alienação, na forma do Sinpep PE-0V-00013-B e propondo aprovação da
transação pelo órgão diretivo competente”.
742. Conforme disposto no tópico 0- 6.3.2.1 O documento não está listado na Planilha de
Verificação de Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento e na Tabela 20, presente
no tópico 0- 6.3.3 Análise dos documentos das Fases 1 e 2 em que foram identificadas
inconformidades, a equipe de fiscalização identificou uma série de documentos que apesar de estarem
previstos na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras como
documentos a serem produzidos, não constam na planilha de Verificação de Conformidade
Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma, e consequentemente, na planilha anexa
ao padrão Sinpep PE-0V-00013-B, uma vez que é a referência para a elaboração das planilhas de
conformidade.
6.3.5.7 Ausência de acompanhamento da evolução do fator de sucesso e dos indicadores do
projeto
743. A Sistemática de Desinvestimentos de 2014 estabelece entre as atividades de
monitoramento e controle relacionadas aos projetos de desinvestimento o acompanhamento da
evolução do fator de sucesso e dos indicadores do projeto, quais sejam: geração de caixa, redução da
dívida e resultado contábil.
744. Ocorre que, conforme apresentado no tópico “Erro! Fonte de referência não
encontrada.”, constante do “0ANEXO A ANÁLISE DETALHADA DAS
IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS IDENTIFICADAS, CONFORME LISTAGEM
APRESENTADA NO ACHADO DO TÓPICO 6.3”, não se constatou nenhuma referência a essas
informações organizadas na forma de indicadores.
745. Adicionalmente, salienta-se o fato de que não foi identificada no processo nenhuma meta e
objetivo vinculados a esses indicadores, tampouco um plano de ação para determinar as ações a serem
tomadas de acordo com os níveis apresentados pelos indicadores, de forma que os indicadores não
tiveram utilidade, de fato, no acompanhamento e avaliação do processo.
746. Em suma, conclui-se que não houve aplicação dos indicadores previstos na Sistemática,
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como instrumentos de controle e orientação de tomada de decisões no projeto Moma.
6.3.5.8 Ausência de controle das comunicações realizadas
747. O regulamento de procedimento licitatório simplificado Petrobras, Decreto 2.745/98,
estabelece em seu item 1.2 que a licitação se destina a selecionar a proposta mais vantajosa e será
processada e julgada com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, da
economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
748. De forma a dar efetividade aos princípios supracitados, sobretudo a impessoalidade,
publicidade e igualdade, faz-se mister que os participantes do certame tenham isonomia no acesso à
informação. Nesta esteira, salienta-se a importância de que seja documentada fielmente as
comunicações realizadas entre a organização e os participantes, a fim de comprovar a lisura na
condução do processo.
749. A seguir são listadas falhas identificadas no controle das comunicações realizadas ao longo
do processo:
i) Em resposta ao Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017, a Petrobras
informou que o contato inicial do assessor financeiro com os potenciais compradores era feito por
reunião ou telefone e, em alguns casos, foi enviado e-mail do assessor financeiro comunicando a
disponibilização de acesso ao Teaser no ambiente Intralinks. Ocorre que não há registros dessas
reuniões, e-mails e ligações telefônicas;
ii) Os registros de e-mails enviados ao longo do processo não se encontram organizados. (ex:
envio das diferentes versões da process letter, Q&A);
iii) Não há registro referente às comunicações realizadas na fase de negociação entre a Petrobras,
o Assessor Financeiro e a Pampa Energía.
iv) Diferença entre o valor informado da conclusão da negociação, divulgada no Fato Relevante
de 3/5/2016, e o valor o valor de fechamento da operação, divulgada no Fato Relevante de 12/5/2016.
6.3.6 Comentários do Gestor
Argumentos da Petrobras
750. No que tange aos apontamentos da equipe de fiscalização em relação à conformidade
processual e documental do projeto Moma, a Petrobras realizou preambularmente uma descrição do
cenário de revisões da Sistemática de Desinvestimentos (peça 93, p. 188).
751. Informa que o desenvolvimento do projeto em questão se deu em momento de atualização
da Sistemática, tendo em vista a versão original de abril de 2014 e a primeira revisão, de março de
2016, o que trouxe uma dificuldade na definição clara da relação de documentos a utilizar como
comprovação de conformidade (peça 93, p. 189).
752. A Petrobras defende que à época do desenvolvimento do projeto, a Planilha de Verificação
de Conformidade Documental configurava-se como a relação de referência para análise de
conformidade e esta não compreendia uma série de itens indicados pela equipe de fiscalização, razão
pela qual não entende ser razoável a utilização dos itens adicionais na apuração de conformidade (peça
93, p. 189).
753. Ademais, a jurisdicionada reforça que a realização de projetos como o Moma que permitiu
o diagnóstico das melhorias de procedimento necessárias no âmbito dos desinvestimentos, que foram
materializadas na última versão da Sistemática de Desinvestimentos (peça 93, p. 190).
754. Por fim, apresenta uma tabela (peça 93, p. 191-197), reproduzida a seguir, com
esclarecimentos para cada um dos apontamentos de irregularidade feitos pela equipe de fiscalização e
conclui argumentando que não é possível depreender impactos da análise desse achado no resultado do
processo de alienação, uma vez que se constatou que a maior parte da documentação pertinente foi de
fato produzida.
Tabela 22 – Esclarecimentos da Petrobras relativos ao Achado 6.3 e Anexo A

ITEM

APONTAMENTO

ESCLARECIMENTO PETROBRAS
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Relatório de entrada concluído
apenas em 18/6/2015, após
vários
ritos
processuais
Relatório
de formalizados
(estruturação,
entrada do projeto termo de confidencialidade,
constituição da comissão de
alienação,
contratação
do
assessor financeiro)

A data de finalização com assinaturas
caracterizou a formalização, contudo a
estrutura básica do relatório estava definida há
bem mais tempo, conforme e-mail de
04/05/2016 (Anexo 46). Além disso, a
estruturação, confidencialidade, constituição da
comissão fazem parte da mesma Fase 1, e não
está explícita na sistemática uma ordem entre
elas. Perceba-se ainda que, na Sistemática de
março/2016, consta "Em alguns projetos, que
requeiram estudos mais complexos para sua
estruturação, os assessores podem ser
contratados na fase 1 de estruturação da
transação".

Segundo a sistemática vigente,
a
alteração
de
escopo
empreendida deveria ter sido
submetida à DE, e não poderia
ser aprovada apenas em Reuião
de Análise Crítica - RAC.
Assim, se considerar como
data inicial do projeto a
aprovação da DE em 8/9/15,
uma série de procedimentos já
haviam sido tomados sem
prévia
aprovação
(vício
temporal).

RAC que definiu contou com os dois diretores
responsáveis pelo tema, o da Área de Negócios
e o responsável pela operação de
desinvestimento. O aceite do modelo era tácito
em virtude de a Diretoria já ter trabalhado com
ele em processo anterior. A evidência de que
não houve prejuízo foi que não houve
questionamento posterior pela DE sobre o
modelo.

Embora relatadas discussões
internas para definição do
modelo,
com envio
de
apresentação de prós e contras
para as alternativas, a auditoria
não entende esses elementos
como evidência tendo em vista
a importância do tema no
projeto.

Documento formal: relatório de entrada. Não
consta na Sistemática de 2014, mas sim na de
2016. MOMA estava na transição e já adotava
a nova medida em aprovação. Além disso, o
tema de venda da participação na Argentina já
era discutido na Petrobras há anos (Projeto
Lara), o que evidencia que o assunto de
estrutura e modelo de venda fora debatido e
analisado, chegando-se à conclusão de que o
modelo proposto era o mais indicado. Reforça
ainda a presença, no Relatório de Entrada
assinado, do descritivo das negociações
(finalizadas e interrompidas) anteriores, bem
como a motivação do projeto em gerar caixa e
desonerar capex, que somado ao documento
citado pela equipe de auditoria sobre modelos
possíveis, compunha quadro geral de
informações que direcionaram ao modelo
adotado.

Evidência
de
inclusão
do
projeto no plano
de
desinvestimento
ou na carteira de
Novos Negócios

Documento
indicando análises
realizadas
para
indicação
da
melhor estratégia
de vendas
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Evidência
de
orientação
superior
da
estratégia
de
venda e eventuais
alterações

Documento
do
assessor
financeiro/interno
indicando contato
inicial com os
potenciais
interessados no
processo

Process
letter
(carta-convite)

Análise
do
Jurídico acerca da
process letter e da
minuta
de
contrato

Evidência
de
disponibilização
da process letter
aos interessados

Embora não todas, boa parte das apresentações
em RAC encontram-se assinadas pelos
diretores (Anexo 5, pasta RACs), indicando
algum grau de formalização, mesmo o
Falta de atas nas RACs que
procedimento na época não prevendo. Inclusive
deliberaram sobre o projeto.
a apresentação RAC 29/04/2015 que aprovou o
modelo encontra-se assinada. A melhoria foi
implementada, inclusive, como aprendizado do
projeto à época de MOMA.
Embora
identifique
documentação em nível de A sistemática indica a necessidade de
completude coerente com o "documento do assessor indicando contato", e
exigido, o Relatório de não de "evidência da identificação do contato",
Fiscalização aponta para a falta portanto entende-se como atendida a
de registros documental dos normativa. O documento mencionado no
contatos (registro telefônico ou Relatório de Fiscalização, incluído na pasta de
de envio de e-mail da maior conformidade, já atende o que prega a
parte
dos
potenciais sistemática.
compradores)
Q&A é um procedimento simples e usual, não
se constatando prejuízo no processo decorrente
Reconhece a process letter mas da falta de definição das regras. A priorização
aponta para falha na não dos itens a responder era manifesta pelos
determinação de regras claras interessados ao assessor, o qual indicava à
para o Q&A e para critérios Petrobras por sua vez. A forma de avaliação da
objetivos de avaliação das proposta estava clara na process letter, não
propostas
pela
Petrobras. havendo necessidade de explicar o critério de
Critica a tabela enviada com as comparação de ofertas, pois o único parâmetro
respostas
indicando
que solicitado foi um preço em dólar para 100% da
algumas perguntas não foram PPSL. Ao não se referir a outras possibilidades,
respondidas,
nem
há a proposta deve ser necessariamente tratada
justificativa. Sinaliza que não como puramente financeira. E foi o que ocorreu
houve documento com regras de fato, pois não havia interesse em troca de
do Q&A.
participação acionária ou outro modelo
qualquer. Vide item 10b e item 10c da process
letter.
A equipe de auditoria não
considerou
como
análise Não consta na sistemática a necessidade de
jurídica a troca de e-mails criar documento que constate análise do
disponibilizada, arguindo a Jurídico, apenas cita que tal procedimento
necessidade de um parecer deverá ocorrer. Faticamente, a troca de e-mails
formal por parte do Jurídico. citada no Relatório de Fiscalização comprova
Por isso aponta para análise que houve referida análise.
incompleta.
Aponta que os e-mails Comprovou-se o envio da process letter que de
disponibilizados dão conta fato levou à conclusão do processo. Entende-se
apenas da última postergação que ao evidenciar que todos os participantes
de prazo para oferta, não receberam notificação da última prorrogação,
comprovando os envios nas comprova-se
que
todos
tiveram
duas rodadas anteriormente isonomicamente a oportunidade de avançar no
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realizadas.

Indica que o encaminhamento
de planilha com os acessos ao
Evidência
de Intralinks
comprova
a
realização do data realização do data room
room
virtual, embora não conste
físico/virtual
identificação de autoria. Indica
que não há comprovação de
realização de data room físico.
Evidência
isonomia
divulgação
informações
data room

da
na
de
no

Documento
do
assessor
financeiro/interno
indicando
declínio
ou
exclusão
de
empresas
ao
longo do processo

Evidência
de
apresentação de
propostas pelos
potenciais
compradores

Evidência
de
análises
realizadas
para
seleção da melhor
proposta

processo.

É possível dar acesso oficial ao Intralinks para
a equipe de fiscalização do TCU a fim de que
esta seja capaz de emitir a consulta e
comprovar os acessos. O esclarecimento
inicial, disponibilizando previamente a consulta
de acessos, ocorreu no sentido de facilitar as
verificações empreendidas. Com relação ao
data room físico, segue troca de e-mails para
agendamento com o assessor financeiro,
indicando sua realização (Anexo 47).

Indica novamente que não há
identificação de autoria na
planilha que evidencia os Idem a anterior.
acessos
dos
potenciais
compradores.
Cabe esclarecer que se entende como
"declínio" o fato de uma empresa ingressar no
processo e posteriormente desistir. Cabe
informar que houve apenas um caso de declínio
Aponta falta de organização
(YPF) e um caso de exclusão (Grupo Oil), e
nas informações relativas aos
que ambos foram registrados no documento de
declínios/desistências.
submissão. Tendo em vista que no DIP consta
o histórico e foram anexas as cartas que
comprovam os atos, entende-se que o
apontamento não procede.
Não é prática que, ao final das negociações
com a empresa interessada, esta formalize o
Cita-se que a proposta final de
resultado final acordado. O usual é que cada
Pampa não foi formalizada,
parte submeta as condições finais acordadas à
apenas consta na redação da
sua governança, e tão logo as aprovações
última versão do contrato.
ocorram, procede-se às assinaturas dos
Além disso, cita a aprovação
contratos. Além disso, a formalização da
em DE e CA sem a
proposta estava intuída na aprovação dos
formalização dessa última
termos do SPA. Tendo em vista que se tratava
proposta vinculante.
de proposta melhorada, era preferível à
formalizada.
O material apresentado trata não apenas de
forma direta as análises sobre as ofertas como
também aborda a composição de valor
Indica
que
os
slides
conforme cada perspectiva avaliativa, explicita
apresentados em análise às
as diferenças entre as avaliações e evidencia
ofertas
são
de
caráter
sensibilidades a taxas e preços. Os relatórios
preponderantemente descritivo
dão conta do assunto com maior detalhamento,
e superficiais.
sendo que as apresentações expunham o tema
de maneira direta e precisa, sem repetir o
conteúdo integral dos demais documentos,
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evitando overload information.

RAF - Relatório
da
Área
Financeira
incluindo análise
do perfil e da
capacidade
financeira
do
comprador

Aponta que, embora conste
parecer de Finanças, esse não
trata do perfil e capacidade de
pagamento
do
potencial
comprador. Entende que a
sistemática de 03/2016 ao
revisar a de 04/2014 mantém e
amplia o escopo da referida
avaliação. Cita que a única
análise foi realizada pelo
Evercore quando no momento
de aceitação de Pampa no
processo.

DIP
atestando
conformidade
Cita falta de conferência e
formal
do validação por parte do GAPRE
Procedimento de da conformidade documental.
alienação
Indica que o TCU foi
Evidência
de
informado das reuniões entre
Cumprimento das
Pampa e Petrobras, mas que
condições
não recebeu documentação que
precedentes
comprove.
Elaboração
e
acompanhamento
do
cronograma
(ou curva S) de
execução física e
financeira
Relatório mensal
comparando
evolução
do
realizado com o
previsto
do
projeto

A revisão da Sistemática menciona "capacidade
de pagamento" na seleção dos potenciais
compradores (item 3.4.2), sendo mais razoável
o entendimento de que a referida verificação
ocorreu no convite/ingresso dos participantes, e
não no formato de parecer interno como na
versão anterior. Cumpre informar que essa
análise foi realizada pelo Evercore e pela
Comissão de Alienação (Ata de Reunião da
Comissão nº 7), na qual havia um membro da
área financeira. A revisão da sistemática
ampliou a quantidade de pareceres e alterou
outros, como o de Finanças.
Embora não conste referida evidência de
conferência, cumpre informar que a planilha de
conformidade foi anexada ao DIP de
submissão, o que implica necessariamente sua
análise prévia por parte dos assistentes dos
diretores e do presidente.
No Anexo 48, todo material utilizado nas
referidas reuniões, comprovando-as. Cita-se
pautas na DE com atos referentes a condições
precedentes: criação de POSA, recompra de
RN e resgate dos bonds, que comprovam que
houve continuidade de acompanhamento.

Cumpre informar que, como prática, a
Lacunas de acompanhamento,
elaboração da curva S caiu em desuso na
falta de formalidade e registros
Companhia, embora o monitoramento tenha
documentais nas alterações
sido evidenciado por meio da realização
realizadas.
frequente das RACs.
No Anexo 49 estão as pautas da DE, CA e
Aponta falta de apresentações a comitês para criação de POSA, compra de RN,
DE
entre
assinatura
e resgate e emissão dos bonds, entre outros que
fechamento.
comprovam o acompanhamento no interim
period.
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O fato de o fator de sucesso não alterar valor
não indica sua inaplicabilidade. As condições
do projeto (pouca procura, contexto político,
Aponta falta de aplicabilidade
histórico de não realização) fizeram com que
Acompanhamento da apuração do fator de
sempre houvesse risco significativo de não
da evolução do sucesso pois o mesmo não
finalização, e tal informação contribuiu para a
fator de sucesso, alterou valor ao longo do
exposição aos decisores, comprovando sua
dos indicadores processo, também cita a não
utilidade. Os indicadores de geração de caixa e
do projeto
apuração
dos
demais
redução de dívida eram informações implícitas
indicadores.
na avaliação econômica interna, ao passo que o
impacto contábil se atualizava anualmente,
apenas na publicação de um novo balanço.
O PNG é atualizado anualmente, sendo que a
maior parte do processo ocorreu no PNG
Impactos no PNG constam
Acompanhamento
utilizado para elaboração do Relatório de
apenas no Relatório de
dos impactos no
Entrada. No momento de atualização do PNG,
Entrada, não sendo realizada
PNG
da
os impactos no PNG puderam ser visualizados
nenhuma atualização em fases
companhia
no Relatório de Avaliação Econômica Interno.
mais maduras do processo.
Além desse acompanhamento ser possível no
processo indicado em item anterior.
Fonte: Manifestação da Petrobras em face do Relatório de Fiscalização Preliminar (Peça 93)
Análise dos argumentos da Petrobras
755. Os argumentos trazidos pela Petrobras foram incorporados ao 0 ANEXO A - ANÁLISE
DETALHADA
DAS
IRREGULARIDADES
DOCUMENTAIS
IDENTIFICADAS,
CONFORME LISTAGEM APRESENTADA NO ACHADO DO TÓPICO6.3, tendo sido reescrito
com as alterações fruto da análise dos comentários do gestor.
756. Do mesmo modo, a descrição do achado 0 incorporou as modificações do novo texto do
0ANEXO A - ANÁLISE DETALHADA DAS IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS
IDENTIFICADAS, CONFORME LISTAGEM APRESENTADA NO ACHADO DO
TÓPICO6.3, refletindo o resultado da análise dos comentários do gestor em consonância com o item
118 do Manual de Auditoria de Natureza Operacional.
7. CONCLUSÃO
757. O presente processo teve o objetivo de fiscalizar o contrato de venda da participação de
67,1933% na Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da
Petrobras Participações S.L. (PPSL), para a Pampa Energía, divulgado por meio de fato relevante no
dia 13 de maio de 2016, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional.
758. As principais constatações deste trabalho foram:
758.1. Aprovação da venda da Pesa com risco de desvantagem para Petrobras;
758.2. Irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para a emissão de valuation
report para o Projeto Moma; e
758.3. Inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras.
759. A seguir, passa-se a descrição sucinta da situação encontrada para cada achado com a
respectiva proposta de encaminhamento.
7.1 Aprovação da Venda da Pesa com Risco de Desvantagem para Petrobras
760. Neste achado foram agrupadas as inconsistências identificadas na fundamentação e nos
procedimentos que suportaram a decisão de aprovação da venda da Pesa para a Pampa Energía.
761. Primeiramente, há que se destacar que a principal conclusão deste tópico foi a necessidade
de se realizar uma ação de fiscalização para aprofundar a análise da fundamentação econômicofinanceira que subsidiou a tomada de decisão do Projeto Moma, a fim de se verificar a consistência das
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avaliações realizadas para suporte à decisão e a diligência da gestão da Petrobras no tratamento das
informações produzidas. Tal constatação se lastreia em uma série de análises de inconformidades,
fatos e evidências, estando os principais listados a seguir.
762. No tópico “0- 6.1.2.1 Riscos decorrentes da adoção de parâmetros externos de avaliação
para aceitação da oferta da Pampa”, foram identificados pontos de riscos específicos de cada um dos
valuations e agentes externos avaliadores, como também pontos críticos gerais e comuns a todos eles.
763. Em relação à atuação do Evercore, destaca-se que a remuneração integral do serviço de
assessoria financeira e de elaboração de valuation reports e fairness opinion estava vinculada
exclusivamente ao fechamento da negociação por meio de uma taxa de sucesso, trazendo um ponto de
conflito de interesses na execução de suas avaliações.
764. Quanto à atuação do Crédit Agricole, ressalta-se que no momento da emissão da fairness
opinion o banco declarou que provavelmente participaria do empréstimo ponte que financiaria a
operação, o que de fato se concretizou, conduta que vai de encontro à cláusula contratual de prevenção
de conflito de interesses pactuada entre as partes.
765. Sobre o assunto, propõe-se que a Petrobras instaure uma Comissão Interna de Apuração
(CIA) com vistas a averiguar as possíveis irregularidades e responsabilizações.
766. Ainda na fairness opinion emitida pelo Crédit Agricole, foi identificado um erro material
que gerou uma sobreavaliação da proposta da Pampa em torno de 4,5%, um dado fundamental da
fairness opinion e que coloca sob dúvida a sua correção integral, além do fato de que a instituição foi
contratada para atuar de forma continuada para a Petrobras, em um contrato que envolve a emissão de
vinte fairness opinions, o que incorpora os riscos decorrentes de um contrato de longa duração.
767. No que diz respeito à atuação do Itaú BBA S.A., salienta-se que o produto contratado junto
a essa instituição financeira foi um valuation report, cujo objeto de avaliação é mais restrito que o de
uma fairness opinion, e que tinha em sua descrição a informação de que não era aplicável a qualquer
transação que poderia ocorrer envolvendo os ativos avaliados.
768. Concernente às fragilidades gerais, sublinha-se o fato de que os fluxos de caixa utilizados
nas avaliações externas foram todos fornecidos pela Administração da Petrobras/Pesa ao invés de
serem estimados pelos avaliadores, com a agravante, no caso do Itaú, de que o cenário
macroeconômico também foi fornecido pela Companhia, reduzindo o caráter independente das
avaliações. Ademais, tem-se o apontamento feito pela equipe de auditoria interna da Petrobras em seu
relatório e corroborado por esta equipe de fiscalização de que não há mecanismos de controle para
detectar e corrigir inconformidades nestes relatórios. Tal ausência constitui-se em descumprimento ao
art. 40, incisos VII e IX, da Lei 13.303/2016, logo, cabe determinação à Petrobras para que
implemente esses mecanismos e que abarquem a verificação do cumprimento do escopo do serviço;
verificação da observação plena das especificações e verificação da consistência interna dos relatórios.
769. Todos os pontos de risco e conflitos de interesse supracitados são amplificados por duas
questões: a primeira, pelo fato de que há uma diferença expressiva entre os valores resultantes das
avaliações externas e da avaliação interna e que a aceitação da proposta é justa somente sob a ótica das
avaliações externas. Em termos de valores médios para os resultados pela metodologia do Fluxo de
Caixa Descontado, a avaliação interna valorou a participação da Petrobras na Pesa em torno de
US$ 1.534,14 MM e a oferta que concretizou o negócio em US$ 1.171,33 MM; as avaliações externas
valoram a participação na Pesa em torno de US$ 882,17 MM e a oferta em US$ 916,25 MM
(Evidência 78).
770. A segunda, refere-se à existência de avaliações econômico-financeiras que foram
contratadas no âmbito da “Mandatory Tender Offer” (“MTO”), anunciada pela Pampa no dia
20/5/2016, logo após a assinatura do SPA com a Petrobras, e que apresentaram, em termos de valores
médios para os resultados pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, um valor em torno de US$
1.396,25 MM (Evidência 78), que estão alinhadas ao patamar de valor das avaliações internas que
indicavam a desvantagem da negociação para a companhia.
771. Adicionalmente, foram constatadas as impropriedades relatadas a seguir.
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772. No tópico “0-Autorização do prosseguimento das negociações e concessão de exclusividade
de negociação com a Pampa Energía com insuficiência de informações e fundamentação para lastrear a
tomada de decisão (DIP Novos-Negócios 40/2016)”, a equipe de fiscalização identificou que ocorreu o
afastamento da Comissão de Alienação nas negociações, com a participação direta do então diretor
financeiro da estatal, que aconteceram nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, as quais resultaram na
base da proposta final, constituindo descumprimento do item 3.3.1.5 da Sistemática de
Desinvestimentos de 2014, vigente à época, e do DIP Jurídico 178/06, que disciplina a negociação com
Empresas Classificadas durante o procedimento Licitatório. A extensão dos efeitos de tal
descumprimento deverá ser avaliada no âmbito da proposta de ação de fiscalização para
aprofundamento das análises acerca das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a
tomada de decisão do Projeto Moma.
773. No tópico “0-6.1.2.4.2 Incertezas”, a equipe de fiscalização identificou um erro material
no cômputo da “incerteza Bolívia”, que gerou uma dedução indevida de US$ 40,00 MM no resultado
do valuation interno relativo ao limite inferior do Cenário Cardume, considerada de baixa
materialidade. Por tal razão, não será proposto encaminhamento formal para esta constatação.
774. No tópico “0-6.1.2.3 Cenário de Referência Petrobras”, a equipe de fiscalização descreveu
impropriedades identificadas no uso dos Cenários, a primeira relativa ao fato de que a implementação
da metodologia da cenarização se deu de forma tardia no projeto Moma, apenas nas últimas revisões
do relatório de avaliação, a segunda concerne à forma de exposição dos resultados da avaliação, que
produziram uma amplitude excessiva, como também à não aplicação das metodologias de análise de
risco que poderiam auxiliar na produção de uma informação de melhor qualidade, e a última se refere
ao fato de que na documentação de suporte à decisão (DIP A&D 32/2016 e Resumo Executivo) não
foram construídas análises comparativas levando em consideração o Cenário Correnteza. Essas
questões foram enquadradas como inobservância da Sistemática de Desinvestimentos e das Diretrizes
para Avaliação da Companhia e serão melhor avaliadas no âmbito da proposta de ação de fiscalização
para aprofundamento das análises acerca das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram
a tomada de decisão do Projeto Moma.
775. No tópico “0-6.1.2.5 Análise das diferentes percepções acerca da oferta da Pampa Energía”,
a equipe de fiscalização identificou que nos gráficos comparativos entre a oferta e as avaliações, e no
cálculo do prêmio de controle, não foram consideradas as diferentes percepções existentes para o valor
da oferta como também não se considerou o fato de que a oferta era sensível a variações do WACC, no
caso da aplicação de análises de sensibilidade nesta variável.
776. Observou-se que tanto as versões da Sistemática de Desinvestimento vigentes à época, de
Abril/2014 e Março/2016, como a versão atual de 2018, não fazem alusão à possibilidade de haver
diferentes percepções do valor da oferta, seja de mercado ou seja por sensibilidade, de forma que não é
possível afirmar que houve descumprimento do normativo. Todavia, considera-se que a previsão e o
tratamento dessa questão no normativo pode se constituir em oportunidade de melhoria a ser analisado
pela Petrobras quanto à conveniência e à oportunidade de implantação, para fortalecer o processo de
desinvestimentos, motivo pelo qual, será objeto de proposta de recomendação.
777. Por fim, no tópico “0 - 6.1.3.2 Efeitos da celeridade nas aprovações do DIP NN 40/2016 e
do DIP A&D 32/2016” demonstrou-se que na mesma data, ou nas imediatamente anteriores, da
elaboração do DIP A&D 32/2016, em 11/5/2016, foram elaborados diversos documentos que
demandariam análises criteriosas para sustentar os atos de aprovação da venda da Pesa, bem como dois
valuations externos. Todos esses documentos eram, até então, desconhecidos pelos decisores e não
tinham sido apresentados em reuniões anteriores.
778. Todavia, o DIP A&D 32/2016 foi pautado para apreciação da DE e do CA com proposta de
aceitação da venda em um lapso temporal de apenas um dia. Em rito que pode ser considerado
sumário, os dois Órgãos Colegiados (DE e CA) deliberaram em série, aprovando a venda num prazo
de 24 horas após a submissão do DIP A&D 32/2016, o que configura, para o CA, descumprimento do
item 5.7.1 do Regimento Interno que estipula que a documentação de suporte à decisão deve ser
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disponibilizada com no mínimo uma semana de antecedência à reunião do Conselho. No caso da
Diretoria Executiva, o seu Regimento Interno não disciplina prazo mínimo para recebimento prévio de
material. No entanto, a faculdade de solicitar informações adicionais está regimentalmente
estabelecida no item 6.6 desse normativo.
779. O impacto do efeito de tal irregularidade só poderá ser mensurado a partir de análise
conclusiva acerca da adequação dos procedimentos de análises e bases de informação para o processo
de venda da Pesa.
780. Ante o exposto, entende-se que a proposta de nova ação de fiscalização para
aprofundamento das análises acerca das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a
tomada de decisão do Projeto Moma e o tratamento dado deve considerar a análise dos efeitos de todas
as irregularidades constantes deste relatório, bem como a análise de eventual responsabilização,
especialmente quanto às seguintes irregularidades: o afastamento da comissão de negociação de várias
fases ao longo do processo de venda da Pesa; a celeridade na deliberação de aprovação da venda da
Pesa; circunstâncias e justificativas da contratação do valuation report do Banco Itaú; e os fatos
posteriores à venda da Pesa descritos no item 0 deste relatório.
7.2 Irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para a emissão de valuation
report para o Projeto Moma
781. A equipe de fiscalização identificou inconsistências no processo de contratação do Banco
Itaú BBA S.A. para emissão de Valuation Report no âmbito do Projeto Moma, destacando-se:
execução de serviço sem cobertura contratual; forma de contratação inadequada e ausência de
justificativas técnicas e econômicas para a contratação.
782. Acerca do primeiro tópico, foi firmado acordo de confidencialidade com o Banco Itaú em
5/5/2016, com o objetivo de contar com assessoria financeira e de mercado para a emissão de
valuation report. Segundo a Petrobras, as informações de conhecimento público aliadas às
disponibilizadas pelo acordo de confidencialidade possibilitaram ao Banco Itaú elaborar o valuation
report por sua conta e risco, sem que lhe assistisse qualquer prerrogativa ou direito, caso não fosse
ultimado o aditivo contratual. Após isso, os principais atos referentes à contratação ocorreram todos no
dia 11/5/2016, quais sejam: envio de mensagem eletrônica solicitando parecer do jurídico sobre o
aditivo contratual; elaboração/emissão do parecer Jurídico/JNN – 4044/16; elaboração/emissão do DIP
A&D 33/2016, que solicita a aprovação do aditivo contratual; aprovação das proposições expostas no
DIP A&D 33/2016 pelos diretores Financeiro e de Exploração e Produção; assinatura do aditivo
contratual. No dia seguinte, 12/5/2016, o Valuation Report foi concluído e entregue, sendo
encaminhado apenas no pacote de suporte à decisão do Conselho de Administração.
783. Desta forma, em que pese a situação documental demonstrar a execução do valuation report
em apenas um dia, a descrição dos fatos narrados pela Petrobras aponta para uma execução de serviços
sem cobertura contratual, possibilitada pela assinatura do acordo de confidencialidade e a expectativa
de aditivo contratual gerada pelos interlocutores da Petrobras. Tal situação não encontrava suporte no
Manual da Petrobras para Contratação vigente à época que admitia contrações verbais apenas para
serviços de pequeno valor.
784. Quanto à forma de contratação inadequada, a equipe de fiscalização entende que foi
descumprido o item 5.2.13 do Manual da Petrobras para Contratação, que preconiza que “Os Contratos
podem sofrer alterações no Escopo, desde que não importem em alteração do seu objeto”, uma vez que
o contrato original se referia exclusivamente ao Projeto Laguna e foi aditivado para incluir um serviço
relativo ao Projeto Moma, destoando de todo o conjunto de serviços que eram objeto do contrato,
configurando uma alteração de objeto.
785. Por fim, quanto à contratação do Banco Itaú BBA S.A. por meio de aditivo ao contrato
4600515772, entende-se que não houve na documentação de aprovação justificativas para embasar a
fixação de preço, em descumprimento ao Manual da Petrobras para Contratação e do Parecer
Jurídico/JNN 4044/16. Quanto à questão técnica, os argumentos apresentados colidem com as
informações constantes no preâmbulo do valuation report do Itaú e, portanto, não possibilitam um
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acatamento de plano, merecendo uma análise mais aprofundada do assunto.
786. Ademais, existe a possibilidade da intersecção da justificativa e das circunstâncias da
contratação do Banco Itaú, tratadas no item 0 deste relatório, com a adequação da venda da Pesa.
Como mencionado anteriormente, para uma análise conclusiva da venda, é importante uma
averiguação pormenorizada dos relatórios de avaliação econômico-financeira que subsidiaram a
tomada de decisão que será realizada em nova ação de fiscalização. Nessa fiscalização deverão ser
verificados os efeitos e a responsabilização quanto às irregularidades da justificativa e circunstâncias
da contratação do valuation report junto ao Banco Itaú.
7.3 Inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras
787. Foram identificados uma série de inconsistências na produção documental do Projeto
Moma, tendo como referência principal a Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do
Sistema Petrobras em vigência à época.
788. A análise foi separada em dois grupos, o primeiro corresponde às etapas do projeto que
foram objeto de verificações internas de conformidade, quais sejam, as Fases 1 (Estruturação da
Transação e Preparação da Venda) e Fase 2 (Desenvolvimento do Projeto) do projeto; o segundo grupo
refere-se às etapas que não tiveram verificação interna de conformidade: Fase 3 (Fechamento:
Aprovações Externas, Condições Precedentes e Closing) do projeto, atividades de Monitoramento e
Controle e Passagem do Projeto.
789. No primeiro grupo foram compiladas as seguintes irregularidades: Inconsistência da
planilha de conformidade (documento ausente no check-list); O documento apresenta vício formal ou
material; O documento não foi produzido. No segundo grupo, por não ter uma planilha de verificação
de conformidade documental, esta irregularidade foi suprimida, mantendo-se as outras duas.
790. Dada à extensa lista de inconformidades identificadas na documentação produzida no
Projeto Moma, a equipe de fiscalização adotou uma visão integrada para mapear falhas sistêmicas que
deram origem a maior parte das inconsistências. Nos próximos parágrafos, essas falhas serão descritas
de forma sucinta.
791. A primeira falha refere-se à falta de padronização dos documentos, que se destacou nos
documentos elaborados em forma de apresentação, com conteúdo sucinto e sem autoria.
792. A segunda falha é relativa à ausência de controle temporal das etapas e dos documentos
produzidos.
793. Observou-se, também, que o controle de conformidade e as atividades de monitoramento e
controle não abarcaram a totalidade do processo.
794. Além disso, a equipe de fiscalização identificou uma série de documentos que apesar de
estarem previstos na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras
como documentos a serem produzidos, não constam na planilha de Verificação de Conformidade
Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma, e consequentemente, na planilha anexa
ao padrão Sinpep PE-0V-00013-B, que era a referência para a elaboração das planilhas de
conformidade.
795. Ainda sobre as atividades de monitoramento e controle, concluiu-se que não houve
aplicação dos indicadores previstos na Sistemática, como instrumentos de controle e orientação de
tomada de decisões no projeto Moma.
796. Por fim, identificou-se no processo que não houve um controle regular das comunicações
realizadas.
797. No que se refere a este achado, entende-se que suas conclusões devem ser remetidas para o
processo a ser autuado para cuidar do acompanhamento da atual Carteira de Desinvestimentos da
Petrobras no biênio 2019-2020, nos termos do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário [relator Ministro José
Múcio Monteiro], para naqueles autos verificar a pertinência de se recomendar à Petrobras melhorias
no seu normativo interno, com base nas constatações desta fiscalização. Sem prejuízo das futuras
propostas de encaminhamento dentro do âmbito do processo supracitado, será proposto neste relatório
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que a Petrobras inclua na Sistemática os procedimentos e formas para registrar os contatos
estabelecidos entre os participantes e a companhia durante a fase competitiva da alienação e cientificar
a Petrobras de que slides de apresentações não são aptos a evidenciar o cumprimento de requisitos
exigidos por lei ou norma interna.
8. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
798. Entre os motivos que ensejaram duas das quatro solicitações de prorrogação de prazos pela
SeinfraPetróleo para conclusão da execução da fiscalização, estava a realização de uma auditoria
interna por parte da Petrobras acerca dos procedimentos que envolveram a venda da Pesa.
799. Entendeu-se que seria pertinente avaliar como o controle interno da Petrobras atua em casos
de desinvestimentos de ativos.
800. A Petrobras, ante a reiteração de solicitação da equipe de fiscalização do respectivo
relatório da auditoria interna, o enviou para equipe de fiscalização em resposta ao Ofício 005494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 6/11/2017.
801. Em cotejamento entre o que foi consignado no relatório interno de auditoria da Petrobras e
o que se consigna neste Relatório, pode-se afirmar que há convergências entre as constatações.
802. O relatório interno também apontou reiterados descumprimentos da Sistemática de
Desinvestimentos da Petrobras na condução da venda da Pesa, além de dar destaque especial para a
forma célere da contratação do Banco Itaú BBA S.A. para fornecer um valuation report às vésperas da
aprovação da venda.
9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
803. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior envio ao
gabinete do Ministro Relator Raimundo Carreiro, a presente Solicitação do Congresso Nacional,
formulada por intermédio do ofício 710 (SF), de 1/6/2016, com base no pedido de fiscalização e
auditoria formulado pelo Senador Ricardo Ferraço, contido no Requerimento 374, de 2016, propondo:
803.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade
previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 4º,
inciso I, alínea ‘a’, da Resolução - TCU 215/2008;
803.2. informar ao Senado Federal, com fundamento no art. 17, inciso II, e § 1º, inciso I da
Resolução TCU 215/2008, que no âmbito dessa Solicitação do Congresso Nacional, que avaliou os
procedimentos de venda da participação de 67,1933% na Petrobras Argentina (Pesa), detida pela
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras Participações S.L. (PPSL), para a Pampa
Energía, divulgado por meio de fato relevante no dia 13 de maio de 2016, o Tribunal de Contas da
União constatou:
i. Aprovação da venda da Pesa com risco de desvantagem para Petrobras:
a. Diferença expressiva entre as avaliações externas e interna que subsidiaram a tomada de
decisão da venda da Pesa, sendo que a aceitação da proposta é justa somente sob a ótica das avaliações
externas;
b. Poucas semanas após a assinatura do contrato de compra e venda foram elaboradas avaliações
econômico-financeiras no âmbito da Mandatory Tender Offer da Pampa, para orientar a decisão dos
acionistas minoritários, e que se aproximaram das avaliações internas da Petrobras que indicavam a
desvantagem da negociação para a companhia;
c. Riscos da aceitação da oferta baseada nas avaliações externas devido aos seguintes fatos: 1) a
contratação do assessor financeiro, que também emitiu fairness opinion, se deu com renumeração
integral vinculada ao sucesso da transação; 2) o outro agente emissor de fairness opinion participou do
empréstimo ponte que financiou a operação, contrariando cláusula de conflito de interesse avençada
entre as partes; 3) no valuation report adicional emitido constava a restrição de não ser aplicável a
qualquer transação que pudesse ocorrer envolvendo os ativos avaliados; 4) inexistência de mecanismos
de controle para detectar e corrigir inconformidades nos relatórios de avaliações externas dos
processos de desinvestimentos;
d. Afastamento da Comissão de Alienação na fase de negociação da proposta com o potencial
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comprador, em descumprimento aos normativos internos da Petrobras;
e. Implementação tardia das premissas econômicas de cada cenário corporativo nas
apresentações das avaliações internas aos decisores;
f. Ausência de um dos cenários corporativos internos e das percepções externas do valor da
oferta nos gráficos e tabelas comparativos que compuseram a documentação de suporte à decisão;
g. Exposição dos resultados da avaliação interna aos decisores com amplitude excessiva e sem a
utilização das metodologias de análise de risco previstas no normativo interno da Petrobras, que
poderiam auxiliar na produção de uma informação de melhor qualidade;
h. Celeridade nas aprovações das deliberações de aprovação da venda da Pesa na Diretoria
Executiva e no Conselho de Administração.
ii. Irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para a emissão de valuation report
para o Projeto Moma:
a. Execução de serviços sem cobertura contratual;
b. Forma de contratação inadequada, mediante aditivo contratual que alterou o objeto do contrato
original;
c. Ausência de justificativa técnica e econômica para a contratação.
iii. Inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras:
a. Existência de vícios formais e materiais na documentação produzida no processo, que podem
ser sintetizados em:
a.1 Falta de padronização de documentos;
a.2 Ausência de controle temporal da documentação produzida;
a.3 As atividades de conformidade e de monitoramento e controle não abarcaram a totalidade do
processo;
a.4 Ausência de controle regular das comunicações realizadas com os potenciais compradores.
803.3. encaminhar ao Senado Federal, nos termos do art. 17, inciso II, e § 1º, inciso I da
Resolução 215/2008, cópia do relatório Fiscalis 494/2016 (TC 016.174/2016-0), e da deliberação do
Tribunal de Contas da União relacionada com o objeto da fiscalização da presente Solicitação do
Congresso Nacional;
803.4. determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, que:
803.4.1. que implemente, no prazo de sessenta dias, mecanismos de controle para detectar e
corrigir inconformidades nos relatórios de avaliações externas dos ativos destinados à alienação nos
processos de desinvestimentos, incluindo: verificação do cumprimento do escopo do serviço;
verificação da observação plena das especificações e verificação da consistência interna dos relatórios,
dentro de suas próprias premissas, uma vez que a ausência deste procedimento está em desacordo com
o art. 40, incisos VII e IX, da Lei 13.303/2016;
803.4.2. adote, no prazo de sessenta dias, providências com vistas a definir os procedimentos de
registro dos contatos estabelecidos entre os participantes e a companhia, ou seus prepostos, durante
todas as fases do procedimento competitivo de alienação estabelecidos no art. 15 do Decreto
9.188/2017, para que sejam observados os princípios esculpidos no Art. 31, caput, da Lei 13.303/2016
e Art. 37, caput, da Constituição;
803.4.3. instaure Comissão Interna de Apuração (CIA) com vistas a averiguar se a participação da
controladora do Banco Crédit Agricole Brasil S.A. no pull de instituições que financiaram a compra da
Pesa pela Pampa Energía, constitui-se descumprimento da cláusula 2.27 e 2.27.1 do contrato com a
Petrobras e, em caso positivo, aplique as sanções contratualmente previstas, nos termos do art. 83 da
Lei 13.303/2016, bem como a averiguar eventuais responsabilizações de agentes da Petrobras por esta
gestão contratual, e remeta a esta Corte de Contas suas conclusões, no prazo de noventa dias;
803.5. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do
TCU c/c Resolução 265/2014, que avalie a conveniência e a oportunidade de considerar, na
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Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, a hipótese de o valor
da proposta possuir diferentes percepções de valor (Mercado e Petrobras) e de estabelecer tratamento
adequado para essa possibilidade;
803.6. considerar integralmente sigiloso o presente relatório;
803.7. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do Relatório e do
Voto que o instruírem, para o processo a ser autuado para cuidar do acompanhamento da atual Carteira
de Desinvestimentos da Petrobras no biênio 2019-2020, nos termos do Acórdão 442/2017-TCUPlenário [relator Ministro José Múcio Monteiro], para que se avalie se as constatações do achado “0
6.3 Inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras” requerem tratamento em face do normativo atual;
803.8. nos termos dos arts. 2º, inciso XVII, 43 e 44 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 237,
incisos III e VII, do Regimento Interno, determinar a abertura de processo específico, para análise mais
aprofundada das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a tomada de decisão do
Projeto Moma, a fim de se verificar a consistência das avaliações realizadas para suporte à decisão e a
diligência da gestão da Petrobras no tratamento das informações produzidas e os consequentes efeitos
e responsabilização das irregularidade descritas neste relatório, em especial quanto ao seguinte:
afastamento da comissão de negociação de várias fases ao longo do processo de venda da Pesa; a
celeridade na deliberação de aprovação da venda da Pesa; falta de diligência no tratamento das
informações disponíveis; circunstâncias e justificativa da contratação do valution report do Banco Itaú;
e os fatos posteriores à venda da Pesa descritos no item 6.1.2.7 deste relatório;
803.9. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos
dos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008.”
É o relatório.

ANEXO A - ANÁLISE DETALHADA DAS IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS
IDENTIFICADAS, CONFORME LISTAGEM APRESENTADA NO ACHADO DO TÓPICO
6.3
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS QUE FORAM VERIFICADOS INTERNAMENTE
QUE CONTÊM IRREGULARIDADES
Relatório de Entrada
1. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, não cita o Relatório de Entrada como documento a ser produzido no processo, esse
documento apenas é descrito e solicitado a partir da primeira revisão da Sistemática, de Março/2016.
Não obstante, ele foi elaborado no âmbito do Projeto Moma e consta do Anexo 41 do DIP A&D
32/2016 (Evidência 5), sendo o item 1 da planilha de Verificação de Conformidade Documental do
Processo de Desinvestimento, no anexo 40 (Evidência 21).
2. Vale ressaltar que, de acordo com a descrição presente na capa do relatório, o Relatório de
Entrada tem por objetivo registrar todas as informações, dados e premissas consideradas para a seleção
e avaliação do projeto candidato à carteira de desinvestimentos da Petrobras, que é aprovada pela
Diretoria Executiva. Destarte, o documento em tela corresponde ao marco inicial de um projeto de
desinvestimento.
3. Ocorre que o Relatório de Entrada do Projeto Moma foi concluído apenas no dia 18/6/2015. A
essa época, o projeto já estava em andamento, tendo vários ritos processuais formalizados, como por
exemplo: Apresentação da estruturação (Anexo 43 (Evidência 23), em 10/4/2015), Termo de
confidencialidade (Anexo 45 (Evidência 24), em 17/4/2015), Constituição da comissão de alienação
(Anexo 48 (Evidência 25), em 10/6/2015), além do processo de contratação do Assessor Financeiro,
que consiste na primeira etapa da segunda fase do processo de desinvestimento, qual seja,
“Desenvolvimento do Projeto”, cuja DIP final foi concluída em 16/6/2015, conforme Anexo 46
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(Evidências 7 e 8).
4. Em relação aos pontos levantados, nos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização
(peça 75), a Petrobras argumentou que a data de finalização com assinaturas caracterizou a
formalização, contudo, a estrutura básica do relatório estava definida há bem mais tempo, conforme email de 04/05/2016 (Evidência 67). Além disso, aduziu que a estruturação, confidencialidade,
constituição da comissão fazem parte da mesma Fase 1, e não está explícita na sistemática uma ordem
entre elas.
5. Ressaltou também que na Sistemática de março/2016 consta a previsão de que "Em alguns
projetos, que requeiram estudos mais complexos para sua estruturação, os assessores podem ser
contratados na fase 1 de estruturação da transação".
6. A equipe de fiscalização entende que os argumentos apresentados não são suficientes para
afastar a irregularidade quanto à conclusão efetiva do Relatório de Entrada de forma tardia, após a
realização de vários procedimentos atinentes ao Projeto Moma. O Relatório apresentado pela
jurisdicionada, datado do dia 4/5/2016, se trata de uma versão preliminar com conteúdo incompleto
quando comparado à versão final do dia 18/6/2016. Como já explicado, o relatório de entrada traz
elementos para a seleção e avaliação do projeto candidato à carteira de desinvestimentos da Petrobras,
que é aprovada pela Diretoria, logo, tal relatório devia preceder todos os demais atos do projeto.
Evidência de inclusão do projeto no plano de desinvestimentos ou na carteira de
Novos Negócios
7. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na fase de estruturação da transação e
preparação da venda “Evidência de inclusão do projeto no plano de desinvestimentos ou na carteira de
Novos Negócios”.
8. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma apresenta em seu item 2
“Evidência de inclusão do ativo na Carteira de Novos Negócios” e faz referência às atas da Diretoria
Executiva que aprovaram as carteiras de Novos Negócios, constante do Anexo 42 (Evidência 26).
9. A seguir, far-se-á uma descrição das atas arroladas no Anexo 42 do DIP A&D 32/2016
(Evidência 26).
10. Na Ata DE 5.212, item 34, de 26/2/2015 – Pauta n. 209 (DIP NN 28/2015, de 23/2/2015) a
Diretoria Executiva aprovou a nova carteira de Novos Negócios para o biênio 2015 e 2016, na qual
estavam incluídos os projetos Gaudí, Monet e Portinari que apresentavam, respectivamente, o seguinte
escopo:
11. Projeto Gaudí: Alienação do negócio de G&E da Pesa, através de um processo de venda
competitivo, com preferência para a venda dos ativos/empresas em pacotes.
12. Projeto Monet: Alienação de 50% de participação da Pesa nos ativos da Bacia Neuquén
através de uma Joint Venture e por meio de um processo competitivo.
13. Projeto Portinari: Venda do negócio de Downstream da Pesa, através de processo
competitivo, com preferência para a venda dos ativos em, no máximo, 2 pacotes: (i) Refino e
Distribuição; e (ii) Petroquímica. Possibilidade de desdobramento da venda dos ativos do segmento de
Petroquímica em mais de um pacote, em função das propostas recebidas.
14. Na Ata DE 5.245, item 20, de 8/9/2015 – Pauta n. 983 (DIP NN 246/2015, de 8/9/2015) a
Diretoria Executiva aprovou a revisão da carteira de Novos Negócios para o biênio 2015 e 2016, na
qual os projetos Gaudí, Monet e Portinari, após estruturação da transação, foram fundidos em um
único projeto, denominado Moma, cujo escopo é a venda total da participação na Pesa.
15. Destaca-se aqui, os tópicos 13 e 13.2 do DIP NOVOS-NEGOCIOS 246/2015, que fez o
encaminhamento à Diretoria Executiva da proposta de revisão da Carteira de Desinvestimentos acima
descrita:
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13. Cabe destacar que 6 projetos da atual carteira tiveram sua estruturação da transação e/ou
escopo revistos, com a concordância dos Diretores de E&P e Financeiro, em RAC’s (Reuniões de
Análise Crítica) realizadas.
(...)
13.2 Os projetos Monet, Portinari e Gaudí, após estruturação da transação foram fundidos em um
único projeto, denominado Moma.
16. Neste contexto, faz-se oportuna citação a trecho da Sistemática para desinvestimentos de
ativos e empresas do sistema Petrobras, de Abril/2014, em tópico acerca da seleção dos projetos de
desinvestimento:
A gerência executiva de Novos Negócios deverá submeter à Diretoria Executiva a aprovação da
carteira de projetos de desinvestimentos, bem como de qualquer alteração na mesma (para a inclusão,
alteração do escopo ou exclusão de projetos).
17. Conforme se depreende da Sistemática de Desinvestimentos, a revisão do escopo dos
projetos Monet, Portinari e Gaudí, realizada em Reuniões de Análise Crítica e que concluiu pela fusão
dos mesmos em um único projeto, denominado Moma, não se configura como procedimento válido
para tal alteração.
18. Pelo exposto, fica evidenciado que a inclusão formal do Projeto Moma na carteira de
desinvestimentos da Petrobras, com aprovação da Diretoria Executiva, se deu apenas no dia 8/9/2015.
19. Caracteriza-se, desta forma, além de vício análogo ao descrito no caso do Relatório de
Entrada, no que tange à questão temporal, um vício de aprovação nos atos relativos ao Projeto Moma
que foram realizados antes do dia 8/9/2015, uma vez que a inclusão do ativo na Carteira de
Desinvestimentos consiste em um portão de aprovação da Diretoria Executiva para que o respectivo
projeto seja iniciado.
20. A título de exemplificação, destaca-se que a esta data o Projeto Moma já se encontrava na
etapa de recebimento de ofertas vinculantes, tendo recebido a proposta da empresa YPF no dia
28/8/15.
21. Cientificada acerca dos indícios de irregularidade, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório
Preliminar de Auditoria (peça 75), alegou que a RAC que definiu a inclusão do projeto na carteira de
Novos Negócios contou com os dois diretores responsáveis pelo tema, o da Área de Negócios e o
responsável pela operação de desinvestimento e que o aceite do modelo era tácito em virtude de a
Diretoria já ter trabalhado com ele em processo anterior, sendo tal fato comprovado pela ausência de
questionamento posterior pela DE sobre o modelo.
22. A equipe de fiscalização entende que os argumentos apresentados pela Petrobras não
merecem ser acolhidos uma vez que a sistemática vigente à época era bem clara quanto à necessidade
de submissão das propostas de alterações de escopo dos projetos da carteira de desinvestimentos à
aprovação da Diretoria Executiva.
23. Destarte, os vícios apontados no parágrafo 0 não foram elididos.
Documento indicando as análises realizadas para indicação da melhor estratégia de
venda
24. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na fase de estruturação da transação e
preparação da venda “Documento indicando as análises realizadas para indicação da melhor estratégia
de venda”.
25. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma não possui entre seus
itens o documento supracitado, motivo pelo qual foi apontada a inconsistência na planilha neste tópico.
26. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.2 (a) documentos que se reportam às análises realizadas para indicação da melhor estratégia de
venda. Em resposta, a Petrobras informou que:
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No início de 2015, foram feitas diversas discussões envolvendo então Novos Negócios
(atualmente Aquisições e Desinvestimentos), E&P-Inter. Estratégia, Fincorp e a própria PESA com o
objetivo de avaliar o modelo de desinvestimento. (...)
Essa análise demonstrou uma maior viabilidade da venda de participação societária na PESA. A
Estratégia Corporativa participou das discussões e também assinou o Relatório de Entrada do projeto
MOMA.
Não houve a elaboração de um relatório ou documento formal com as conclusões dessas
análises. Contudo, a planilha disponibilizada em anexo é um documento de trabalho gerado pelo grupo
e reflete o resultado das discussões.
27. A planilha citada (Evidência 27), mostra de forma sucinta uma apresentação em forma
matricial de prós e contras das alternativas de modelos de venda em face de vários quesitos, como por
exemplo: prazo, complexidade, ambiente político, interesse do mercado, entre outros. Porém, a
planilha, por si só, é inconclusiva, e não foi materializada nenhuma análise acerca dos tópicos
pontuados na planilha, como reconhecido pela própria Petrobras em sua resposta ao Ofício 002494/2017-TCU/SeinfraPetróleo.
28. Vale ressaltar, que entre as atividades previstas no escopo de contratação do assessor
financeiro do projeto, insere-se: “Aconselhar sobre a estrutura (de forma) da Transação, bem como
discutir e analisar com a PIBBV as alternativas de estrutura, estratégias de negociação, e a
implementação da estrutura aprovada”. Porém, não foi identificado no processo nenhum documento
produzido pelo assessor financeiro, ou em conjunto com este, acerca de análises desta natureza.
29. Pelo exposto, o documento em questão foi classificado como não produzido.
30. Salienta-se aqui, que a estratégia de venda constitui elemento primordial para um projeto de
venda, apresentando impacto direto na possibilidade de sucesso do negócio, resultados como geração
de caixa, desoneração do Capex, sinergias dos ativos com o portfólio da companhia. Desta forma,
entende-se que esta decisão deve estar respaldada por um embasamento sólido, o que não foi
verificado no caso concreto, configurando um vício no planejamento e execução estratégica do projeto.
31. Acerca desses indícios de irregularidade, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório
Preliminar de Auditoria (peça 75), argumentou que o documento formal para indicar a melhor
estratégia de venda é o Relatório de Entrada, entretanto, não consta na Sistemática de 2014, mas sim
na de 2016. Afirma que o projeto Moma estava na transição e já adotava a nova medida em aprovação.
Além disso, prossegue a Petrobras em seus argumentos, o tema de venda da participação na Argentina
já era discutido na Petrobras há anos (Projeto Lara), o que evidencia que o assunto de estrutura e
modelo de venda fora debatido e analisado, chegando-se à conclusão de que o modelo proposto era o
mais indicado. Reforça ainda a presença, no Relatório de Entrada assinado, do descritivo das
negociações (finalizadas e interrompidas) anteriores, bem como a motivação do projeto em gerar caixa
e desonerar capex, que somado ao documento citado pela equipe de auditoria sobre modelos possíveis,
compunha quadro geral de informações que direcionaram ao modelo adotado.
32. A equipe de fiscalização entende que os argumentos apresentados pela Petrobras não
merecem ser acatados uma vez que no Relatório de Entrada não constam análises realizadas para
indicação da melhor estratégia de venda, conforme preconizado pela Sistemática. Ademais, o
descritivo das negociações anteriores presentes no Relatório de Entrada tem por objetivo apenas
descrever o histórico das negociações.
33. Destarte, os vícios apontados nos parágrafos 0 a 0 não foram elididos.
Evidência de orientação superior da estratégia de venda e de eventuais alterações
34. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na fase de estruturação da transação e
preparação da venda “Evidência de orientação superior da estratégia de venda e de eventuais
alterações”.
35. Primeiramente, ressalta-se aqui a descrição imprecisa do documento que é fornecida pela
Sistemática. Ao utilizar o termo “orientação superior” não se define qual é o nível hierárquico na
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estrutura organizacional que deve suprir tal demanda.
36. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma apresenta em seu item 3
“Apresentações em DE (ou RAC) da estruturação da transação e de eventuais alterações”, documento
constante no Anexo 43 (Evidência 23).
37. A referência citada são os slides da Reunião de Análise Crítica realizada em 10/4/2015, pela
gerência de Novos Negócios e que tinha como principal agenda, relacionada ao Projeto Moma, o
acompanhamento físico do projeto e a solicitação de orientações à Diretoria de Exploração e Produção.
Como orientação solicitada consta a “Aprovação do modelo de negócio para o Moma” e como
deliberação consta que o modelo foi aprovado.
38. Neste ponto, cabe citação ao parecer CONF/CPPC/CFIN – 130/2016, que tece considerações
acerca da documentação das apresentações para a Diretoria Executiva e para o Conselho de
Administração:
As apresentações para a Diretoria Executiva e para o Conselho de Administração foram
encontradas arquivadas na rede compartilhada por Novos Negócios. No entanto, não foi possível
confirmar a efetividade da realização das mesmas, pela ausência de atas de reunião ou qualquer outra
documentação que comprovassem suas ocorrências. Apesar de não se constituir em impedimento para
o prosseguimento do processo, recomendamos que, para os próximos projetos de desinvestimento, seja
adotada metodologia para registro das apresentações a fim de que as possíveis orientações apontadas
pela diretoria possam ser acompanhadas no decorrer do projeto. A assunção desse recurso evita
possíveis questionamentos, pelos órgãos de controle internos e externos à Companhia, a respeito de
quaisquer resoluções deliberadas durante essas exposições.
39. Em consonância com o que foi exposto no parecer de conformidade, entende-se que a mesma
prática recomendada pode também ser aplicada para o caso das Reuniões de Análise Crítica.
40. Acerca dessa questão, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização
(peça 75), alegou que, embora não todas, boa parte das apresentações em RAC encontram-se assinadas
pelos diretores (Evidências 68 e 69), indicando algum grau de formalização, mesmo não sendo
previsto à época, destacando que a RAC de 29/04/2015, que aprovou o modelo, encontra-se assinada.
Afirma, inclusive, que a exigência, na versão atual da Sistemática de Desinvestimentos, de registro das
RAC’s por meio de ata de reunião, teve influência dos aprendizados do projeto Moma.
41. A equipe de fiscalização entende que os argumentos apresentados não merecem ser acolhidos
uma vez que os slides apresentam informações sintéticas e não é possível a partir deles ter uma noção
das deliberações e encaminhamentos feitos durante a reunião. Seria imprescindível que existissem atas
relatando o que foi discutido nessas reuniões.
42. Logo, para o caso particular do projeto Moma, a impropriedade relativa à ausência de atas de
reunião ou qualquer outra documentação que registrasse a ocorrência e as discussões realizadas não foi
elidida. Todavia, ressalta-se que a versão atual da Sistemática de Desinvestimentos (Evidência 70) já
corrigiu tal deficiência ao prever, no item 9.3.1, b, que as Reuniões de Análise Crítica da Carteira de
Desinvestimentos devem ser registradas por meio de ata de reunião.
Teaser
43. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Divulgação de Oportunidade e
Acordo de Confidencialidade, dentro da fase de Desenvolvimento, “Teaser”.
44. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma não apresenta o Teaser
como Documento a ser verificado no processo, motivo pelo qual foi apontada a inconsistência da
planilha neste tópico.
45. Ressalta-se também, que não consta na pasta de documentos do projeto o referido arquivo.
46. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi feito o seguinte
questionamento no item 2.3 (c) Teaser. Em resposta, a Petrobras encaminhou o Teaser (Evidência 42).
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47. Desta forma, verificou-se que o documento foi produzido, porém, não constou na planilha de
Verificação de Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma e,
consequentemente, não foi anexado na pasta de documentos do projeto.
Documento do assessor financeiro/interno indicando o contato inicial com os
potenciais interessados no processo
48. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Divulgação de Oportunidade e
Acordo de Confidencialidade, dentro da fase de Desenvolvimento, “Documento do assessor
financeiro/interno indicando o contato inicial com os potenciais interessados no processo”.
49. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma apresenta em seu item 11
“Documentos indicando o contato inicial com os potenciais interessados no processo” e faz referência
ao documento da apresentação realizada pelo banco Evercore Group L.L.C., em Maio/2016, indicando
o contato inicial com os potenciais interessados no processo, constante do Anexo 51 (Evidência 28).
50. O documento referenciado se consubstancia em um relatório em forma de apresentação que
mostra as datas em que foram realizadas as etapas do processo com cada potencial comprador, sendo
uma das colunas “Contato Inicial”.
51. Tratando-se de um processo competitivo de uma Sociedade de Economia Mista, que deve
prezar pelos princípios da isonomia, publicidade e legalidade, entende-se que é necessário que o
mesmo tenha respaldo documental para comprovar a regularidade na execução de cada uma de suas
etapas. Neste diapasão, considera-se que o simples relatório com a apresentação das datas não satisfaz
essa necessidade.
52. Desta forma, no Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi
solicitado no item 2.3 (e) documentos do assessor financeiro ou interno, que demonstrem o contato
inicial com os potenciais interessados no processo (considerando ter sido encaminhado apenas
apresentações como referência, constantes nos Anexos 51, 53, 55 e 56 (Evidência 50) do DIP A&D
32/2016). Em resposta, a Petrobras informou que:
O contato inicial do banco com os potenciais compradores era feito por reunião ou telefone e, em
alguns casos, foi enviado e-mail do assessor financeiro comunicando a disponibilização de acesso ao Teaser no
ambiente Intralinks. Esses e-mails estão em anexo.

53. Na Tabela 1, foram listados todos os potenciais compradores que constam do relatório do
assessor financeiro como tendo sido abordados acerca do projeto, a data de contato inicial mostrada na
apresentação e a data do primeiro email que foi enviado.
54. Depreende-se da tabela que não foi produzida documentação para comprovar o contato
inicial realizado com os potenciais compradores.
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Tabela 1 – Identificação das datas e registros dos primeiros contatos com os potenciais compradores
Fonte: Autoria própria da equipe de fiscalização

55. A partir de uma análise mais aprofundada da documentação do processo, a equipe de
fiscalização identificou que no Anexo 49 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 29), que trata sobre a lista
de potenciais compradores, o assessor financeiro, nas páginas 48-53, apresenta uma tabela em que lista
os potenciais compradores contatados, identifica o ponto focal do contato, e faz uma breve explanação
acerca do conteúdo da conversa realizada.
56. Pelo grau de completude, entende-se que este documento se aproxima mais de atender ao
objeto solicitado pela Sistemática: “Documento do assessor financeiro/interno indicando o contato
inicial com os potenciais interessados no processo”, de toda forma, destaca-se novamente que não há
registro documental do contato inicial realizado com os potenciais interessados no processo.
57. Quanto ao problema apontado, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório Preliminar de
Auditoria (peça 75), argumentou que a Sistemática indica a necessidade de "documento do assessor
indicando contato", e não de "evidência da identificação do contato", portanto, entende que os
preceitos do normativo foram atendidos com o documento do Anexo 49 do DIP A&D 32/2016
(Evidência 29).
58. Quanto aos argumentos da Petrobras, conforme já exposto anteriormente, para o atendimento
dos princípios da isonomia, publicidade e legalidade, ao qual está a Petrobras submetida, é necessário
que se tenha evidências objetivas acerca do contato inicial feito com os potenciais interessados.
59. Ademais, considerando que o assessor financeiro está prestando um serviço que deve ser
gerenciado e fiscalizado pela Petrobras e ante a importância dessa fase para ocasionar uma competição
no processo, caberia exigir da contratada que apresentasse tal comprovação em consonância com os
procedimentos estabelecidos no Manual da Petrobras para Contratação.
60. Quanto ao Anexo 49 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 29), argumentado pela Petrobras
como documento que atende ao solicitado pela Sistemática, ele apenas lista os potenciais compradores
contatados, identifica o ponto focal do contato, e faz uma breve explanação acerca do conteúdo da
conversa realizada, sem que exista a comprovação deste contato.
61. Ante o exposto, permanece o vício material quanto à falta de comprovação dos contatos
iniciais realizados com os potenciais compradores.
Envio de Memorando Descritivo e Recebimento de Oferta Não-Vinculante (Etapa
Opcional - Não realizada)
62. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
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Abril/2014, descreve que a etapa de “Envio de Memorando Descritivo e Recebimento de Oferta NãoVinculante” visa a verificar o interesse do mercado e a viabilidade de se seguir para a etapa vinculante,
destacando que se trata de etapa opcional no processo.
63. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi feito o seguinte
questionamento no item 2.7 (c) Há justificativas registradas para a não realização da etapa “Envio de
Memorando Descritivo e Recebimento de Oferta Não-Vinculante? Em resposta, a Petrobras informou
que:
Na época em que o Projeto MOMA estava em curso, as definições sobre estruturação do projeto
(incluindo a realização ou não de etapa de ofertas não vinculantes) eram discutidas em Reuniões de Análise
Crítica com os Diretores de contato. Foi a partir da “nova” Sistemática que se passou a requerer a formalização
desta definição por meio de aprovação na Diretoria Executiva.

64. Em se tratando de etapa opcional, entende-se que é importante o registro das análises
desenvolvidas que justificam a tomada de decisão, o que não ocorreu no projeto MOMA. Ressalta-se
que mesmo na “nova” Sistemática, o que foi incluído é um portão de aprovação da diretoria após a
etapa “Memorando Descritivo e recebimento das Propostas não-vinculantes”, porém, não há a previsão
explícita de documentação de justificativas para a realização ou não da etapa.
65. Desta forma, a equipe de fiscalização entende que a exigência de documentação e registro da
motivação e das justificativas que orientarem a opção pela não realização da etapa de oferta nãovinculante é uma oportunidade de melhoria para o processo de desinvestimentos.
Process Letter (carta-convite)
66. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita no corpo do seu texto, na etapa de Envio da Carta Convite, Due Diligence e Oferta
Vinculante, dentro da fase de Desenvolvimento, que:
Essa etapa inicia-se com o envio de carta convite (Process Letter) aos potenciais compradores que
tiverem os seus indicativos de preço selecionados, observando a classificação da etapa de oferta não vinculante.
Nos projetos em que não houver etapa não vinculante, a carta convite será enviada a todos os interessados que
tiverem firmado acordo de confidencialidade com a Petrobras.

67. Dessa forma, entende-se que, apesar de não constar explicitamente no rol de documentos a
serem produzidos nesta etapa, que o documento deve ser obrigatoriamente produzido no processo, pois
o texto da Sistemática não apresenta nenhuma possibilidade de exceção.
68. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma não apresenta a Process
Letter (carta-convite) como Documento a ser verificado no processo, motivo pelo qual foi apontada a
inconsistência da planilha neste tópico.
69. Ressalta-se, também, que não consta na pasta de documentos do projeto o referido arquivo.
70. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.3 (g) carta convite. Em resposta, a Petrobras enviou a carta convite enviada a um dos potenciais
compradores, o Grupo Alfa, informando que todos os potenciais compradores receberam carta convite
com o mesmo teor.
71. A partir da análise da documentação supracitada, a equipe de fiscalização produziu a Tabela
2, que identifica as informações que estão presentes na carta-convite em comparação com as listadas
na Sistemática para Desinvestimentos.
Tabela 2 - Verificação das informações que devem constar na process letter (carta convite), conforme
a Sistemática de Desinvestimentos
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Fonte: Autoria própria da equipe de fiscalização

72. Depreende-se da tabela acima que as informações sobre o processo de perguntas e respostas
(Q&A), eventuais garantias necessárias ao cumprimento da oferta, os critérios objetivos de julgamento
pela Petrobras das ofertas e a indicação da existência de eventuais direitos de terceiros, não foram
incluídas na carta convite do Projeto Moma.
73. Em relação às garantias necessárias ao cumprimento da oferta, os eventuais ajustes aos quais
a oferta estará sujeita e a indicação da existência de eventuais direitos de terceiros, entende-se que
eram informações opcionais, pois não possuem correspondência necessária com o projeto em questão.
74. Por outro lado, entende-se que as informações sobre o processo de perguntas e respostas
(Q&A) e os critérios objetivos de julgamento pela Petrobras das ofertas são essenciais no âmbito da
carta convite, uma vez que são informações que promovem a isonomia do processo.
75. No Ofício 003-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 54), de 7/6/2017, foi questionado no
item 2.2.2. se a etapa de Q&A foi realizada, solicitando justificativas, em caso negativo e
documentação comprobatória e descrição acerca das regras do procedimento, em caso afirmativo. Em
resposta, a Petrobras aduziu que:
O processo de perguntas e respostas (Q&A) do projeto MOMA foi realizado desde a abertura do data
room virtual até a fase de recebimento de ofertas.
O controle era realizado por meio de planilha eletrônica, por intermédio do assessor financeiro.
Os potenciais compradores enviavam suas perguntas ao assessor financeiro, que as organizava e
repassava por e-mail à Petrobras.
As respostas eram consolidadas na planilha e enviadas por e-mail ao assessor financeiro, que as repassava
ao potencial comprador correspondente.

76. As planilhas citadas foram disponibilizadas em anexo à resposta. A tabela apresenta as
perguntas requisitadas, a prioridade, a data, a área da Petrobras vinculada à temática e a resposta.
77. Sobre as planilhas, destaca-se o fato de que existem várias perguntas sem a devida resposta e
sem nenhuma justificativa para essa omissão.
78. Ressalta-se também que não foi encaminhado nenhum documento que expusesse as regras do
procedimento de perguntas e respostas (Q&A).
79. Quanto aos indícios de irregularidade em questão, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório
Preliminar de Fiscalização (peça 75), alega que o Q&A é um procedimento simples e usual, não se
constatando prejuízo no processo decorrente da falta de definição das regras. A priorização dos itens a
responder era manifestada pelos interessados ao assessor, o qual indicava à Petrobras. A forma de
avaliação da proposta estava clara na process letter, não havendo necessidade de explicar o critério de
comparação de ofertas, pois o único parâmetro solicitado foi um preço em dólar para 100% da PPSL.
Ao não se referir a outras possibilidades, a proposta devia ser necessariamente tratada como puramente
financeira.
80. A equipe de fiscalização entende que os argumentos apresentados pela Petrobras não devem
ser acolhidos.
81. Em que pese o procedimento de Q&A ser simples, a definição de regras, como por exemplo:
o prazo para o envio de perguntas e recebimento de respostas, quantidade de rodadas ou de perguntas
que podiam ser enviadas, se os participantes teriam acesso às perguntas realizadas por outros
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concorrentes, etc.; seria salutar para a organização, transparência e isonomia do certame, além de ser
uma exigência da Sistemática de Desinvestimentos a sua descrição na process letter.
82. Quanto ao critério de comparação de ofertas, além de sua disposição na process letter ser
uma exigência da Sistemática de Desinvestimentos, ressalta-se o fato de que a oferta que foi objeto
final de negociação envolveu valores a título de earnouts e a retenção de ativos da Pesa pela Petrobras
não previstos nos termos da process letter, ou seja, a proposta não foi puramente financeira. Sendo
assim, para fins de maior organização, transparência e isonomia do certame, seria salutar a definição
desses critérios na process letter.
83. Pelo exposto, os vícios relativos à ausência de informações sobre o processo de Q&A e de
critérios objetivos de julgamento das ofertas na process letter do Projeto Moma não foram elididos.
Análise do Jurídico acerca da carta convite e da minuta do contrato
84. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita no corpo do seu texto na etapa de Envio da Carta Convite, Due Diligence e Oferta
Vinculante, dentro da fase de Desenvolvimento, que “A minuta da carta convite e a minuta do contrato
de compra e venda deverão ser submetidos à análise do Jurídico antes de serem enviados aos
interessados. ”.
85. Dessa forma, entende-se que, apesar de não constar explicitamente no rol de documentos a
serem produzidos nesta etapa, que o documento deve ser obrigatoriamente produzido no processo, pois
o texto da Sistemática foi imperativo ao descrevê-lo.
86. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma não apresenta a Análise
do Jurídico sobre a carta-convite como Documento a ser verificado no processo. Acerca da minuta do
contrato, a planilha de verificação apresenta em seu item 19 “Parecer Jurídico analisando e contendo as
minutas contratuais definitivas” e faz referência a vários pareceres constantes do Anexo 59, porém,
todos os pareceres listados foram emitidos em maio/2016, tendo como objeto o contrato específico que
seria acordado com a Pampa Energía, não tendo sido encontrado no DIP A&D 32/2016 nenhum
documento que materializa a análise do jurídico sobre a minuta contratual que foi encaminhada
juntamente com a carta convite em agosto/2015. Pelo exposto, foi apontada a inconsistência da
planilha neste tópico.
87. Ressalta-se também, que não consta na pasta de documentos do projeto nenhum dos arquivos
citados.
88. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017, foi solicitado no item 2.3 (g)
parecer jurídico acerca da minuta da carta convite. Em resposta, a Petrobras enviou um arquivo
produzido pelo Jurídico da área de Novos Negócios com comentários e ajustes realizados na minuta da
carta convite. Destaca-se que não foi produzido nenhum parecer formal, este documento foi trocado
apenas via e-mail, e não consta arrolado na pasta de documentos do projeto.
89. No Ofício 003-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 7/6/2017, foi solicitado no item 2.1.11 Documento de análise do Jurídico acerca da minuta inicial do contrato de compra e venda que foi
enviado juntamente com a carta convite em meados de agosto (considerando que já foi apresentada a
análise realizada pelo Jurídico em 2016 constante do Anexo 59 do DIP A&D 32/2016). Em resposta, a
Petrobras elucidou que:
A minuta inicial do contrato de compra e venda enviado com a carta convite em meados de agosto e que
foi considerada pelos potenciais compradores em suas ofertas tratava-se de um documento de termos gerais do
contrato de compra e venda (term sheet). Esse documento foi elaborado pelo grupo do projeto com apoio direto
do Jurídico, que, embora não tenha emitido parecer equivalente ao constante do Anexo 59 do DIP A&D
32/2016, por não ser a prática para esse tipo de minuta inicial, prestou assessoria por e-mail, conforme registros
em anexo.

90. Conforme explicado na resposta, não foi emitido um parecer formal da área jurídica, o único
registro existente são conversas trocadas por e-mail que ilustram apenas uma questão que foi suscitada
acerca da minuta contratual.
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91. Entende-se que nesse caso não houve a materialização de uma análise completa da minuta
contratual por parte do jurídico, de forma que se considera que o documento não foi produzido.
92. Quanto a essas questões, nos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75),
a Petrobras argumentou que não consta na sistemática a necessidade de criar documento que constate a
análise do Jurídico, apenas cita que tal procedimento deverá ocorrer e defende que a troca de e-mails
comprova que houve a referida análise.
93. Sobre o tema, é importante rememorar que, no procedimento licitatório normatizado pela
Sistemática de Desinvestimentos, a process letter é o documento que explicita todo o processo, sendo
um equivalente ao instrumento editalício, incluindo: a forma e o prazo pelos quais os interessados
deverão apresentar a oferta vinculante, os principais aspectos que deverão ser levados em consideração
para a formação da oferta vinculante, prazos e informações sobre o processo de due diligence e Q&A,
o prazo mínimo de validade da oferta, as eventuais garantias necessárias ao cumprimento da oferta, os
eventuais ajustes aos quais a oferta estará sujeita, os critérios objetivos de julgamento pela Petrobras
das ofertas, existência de eventuais direitos de terceiros, entre outras informações.
94. Nota-se que se trata de um documento importante dentro do procedimento licitatório dos
Desinvestimentos e nesse contexto, a análise jurídica se integra e se insere na verificação da
legalidade, legitimidade e economicidade desse ato, verificando se não há alguma omissão ou o
estabelecimento de exigências que, no caso específico, venham a oportunizar futuros questionamentos
e até mesmo a anulação de todo o certame.
95. Adicionalmente, faz-se importante trazer à baila o parágrafo primeiro do artigo 22 da Lei
9.784/99, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e que
dispõe que os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local
de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
96. Pelo exposto, a equipe de fiscalização entende que a análise do jurídico acerca da carta
convite e da minuta do contrato pressupõe um parecer formal da área e que, consequentemente, as
trocas de e-mails disponibilizadas (Evidência 73) não se constituem em evidência válida,
permanecendo os vícios apontados nos parágrafos 0 a 0.
Evidência de disponibilização da process letter (carta-convite) aos interessados
97. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Envio da Carta Convite, Due
Diligence e Oferta Vinculante, dentro da fase de Desenvolvimento, “evidência de disponibilização da
process letter aos interessados”.
98. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma apresenta em seu item 15
“Evidência de disponibilização da Process Letter (Carta Convite) aos interessados” e faz referência ao
documento da apresentação realizada pelo banco Evercore Group L.L.C., em maio/2016, indicando o
envio da process letter para os potenciais interessados, constante do Anexo 51.
99. O documento referenciado trata-se de um relatório em forma de apresentação que mostra as
datas em que foram realizadas as etapas do processo com cada potencial comprador, sendo uma das
colunas “Envio da Process Letter”.
100. Tratando-se de um processo competitivo de uma Sociedade de Economia Mista, que deve
prezar pelos princípios da isonomia, publicidade e da legalidade, entende-se que é necessário que o
mesmo tenha respaldo documental para comprovar a regularidade na execução de cada uma de suas
etapas. Neste diapasão, considera-se que o simples relatório com a apresentação das datas não satisfaz
essa necessidade.
101. Desta forma, no Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.3 (h) evidência de disponibilização da process letter aos interessados (considerando ter sido
encaminhado apenas apresentações como referência, constantes nos Anexos 51, 53, 55 e 56 do DIP
A&D 32/2016). Em resposta, a Petrobras encaminhou e-mails enviados pelo assessor financeiro.
102. Neste ponto, é importante salientar que a data limite para envio das ofertas vinculantes foi
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alterada três vezes ao longo do processo. De acordo com o disposto no DIP A&D 32/2016, a primeira
process letter foi encaminhada aos potenciais compradores no dia 12/8/2015 e 13/8/2015 (no caso do
Mercuria, devido a assinatura tardia do NDA), nesta carta, a data agendada para o envio da oferta
vinculante foi o dia 28/8/2015. Em 5/10/2015, foram enviadas novas cartas às seis empresas então
participantes do processo, estabelecendo como nova data para o envio das ofertas vinculantes
25/11/2015. Em 4/11/2015, após RAC com a DFIN, a data para envio de ofertas foi postergada de
25/11 para 7/12/2015, com o objetivo de conceder aos potenciais compradores mais tempo para avaliar
o impacto do resultado do segundo turno das eleições presidenciais argentinas, ocorrido em
22/11/2015, e por fim, optou-se por postergar a data de apresentação de ofertas de 7 para 18/12/2015, o
que foi comunicado a todos os participantes do Projeto Moma por meio de carta no dia 4/12/2015.
103. O arquivo de e-mails encaminhado refere-se apenas a alguns e-mails enviados para
comunicar a alteração da data limite para entrega das propostas para o dia 7/12/2015 e para o
18/12/2015, de forma que não consta nenhum registro documental do encaminhamento da cartaconvite inicial e da primeira alteração de prazo para o dia 25/11. Além disso, observa-se que mesmo o
registro de e-mails encaminhados não dispõe de uma estrutura organizada de armazenamento a título
de comprovação documental.
104. Adicionalmente, evidencia-se aqui a falta de padronização da documentação uma vez que
consta no processo um documento que não é hábil para comprovar o que se propõe e que foi
considerado como produzido na verificação de conformidade documental.
105. Quanto ao problema apontado, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório Preliminar de
Auditoria (peça 75), argumenta que ao evidenciar que todos os participantes receberam notificação da
última prorrogação, comprova-se que todos tiveram isonomicamente a oportunidade de avançar no
processo.
106. Analisando a argumentação e a documentação apresentada pela Petrobras, a equipe de
fiscalização identificou que não houve demonstração do envio inicial das process letter e tampouco
das duas alterações que ocorreram antes da última prorrogação. Destarte, permanecem os vícios
apontados nos parágrafos 0 e 0.
Evidência da realização do data room físico
107. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Envio da Carta Convite, Due
Diligence e Oferta Vinculante, dentro da fase de Desenvolvimento, “evidência da realização do data
room virtual/físico”.
108. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma apresenta em seu item 15
“Evidência de realização do data room Virtual/Físico” e faz referência a carta da Intralinks, de
6/5/2016, constante do Anexo 54 (Evidência 30), que atesta que o Pen Drive Compliance é cópia fiel
do Data room Virtual e que este pen drive encontra-se arquivado em Aquisições e Desinvestimentos e
contém os acessos das 8 empresas que participaram do data room virtual; e ao documento da
apresentação realizada pelo banco Evercore Group L.L.C., em maio/2016, contendo as seis empresas
que participaram do data room físico, constante do Anexo 51 (Evidência 28).
109. Ocorre que a carta referenciada apenas atesta que os documentos contidos na pasta do
Projeto Moma no ambiente Intralinks, na data de 5/5/2016, conferem exatamente com o conteúdo dos
DVD’s encaminhados pela Intralinks para a Petrobras, conforme se depreende da leitura da
comunicação do Anexo 54 (Evidência 30), não sendo instrumento hábil para comprovação da
realização do Data Room Virtual.
110. O outro documento referenciado trata-se de um relatório em forma de apresentação que
mostra as datas em que foram realizadas as etapas do processo com cada potencial comprador, sendo
uma das colunas “Data Room Físico”.
111. Conforme elucidado anteriormente, tratando-se de um processo competitivo de uma
Sociedade de Economia Mista, que deve prezar pelos princípios da isonomia, da publicidade e da
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legalidade, entende-se que é necessário que o mesmo tenha respaldo documental para comprovar a
regularidade na execução de cada uma de suas etapas. Neste diapasão, considera-se que o simples
relatório com a apresentação das datas não satisfaz essa necessidade.
112. Desta forma, no Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.3 (e) evidência da realização do data room virtual/físico (considerando ter sido encaminhado
apenas apresentações como referência, constantes nos Anexos 51, 53, 55 e 56, do DIP A&D 32/2016).
Em resposta, a Petrobras encaminhou o relatório do Intralinks contendo o histórico de acesso a
documentos por parte dos potenciais compradores, evidenciando assim a realização do data room.
113. Verificou-se que na planilha encaminhada consta, de fato, o histórico de acesso aos
documentos do ambiente Intralinks, comprovando-se assim, a realização do Data Room Virtual.
114. Quanto ao Data Room Físico, não foi encaminhado nenhum documento que comprovasse a
sua realização, considerando-se, assim, que este não foi produzido.
115. Adicionalmente, evidencia-se aqui a falta de padronização da documentação produzida,
uma vez que consta na planilha de verificação de conformidade documental do processo de
Desinvestimento um documento que não é hábil para comprovar o que se propõe.
116. Nos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75), a Petrobras anexou
trocas de e-mails entre responsáveis pelo Projeto Moma e o assessor financeiro sobre os agendamentos
do data room físico e listas de presença com as assinaturas dos participantes (Evidência 71).
117. Acerca da documentação apresentada, cumpre salientar que as listas de presença estão
incompletas, uma vez que há empresas que supostamente participaram do data room físico (Tecpetrol
– 14/08/2015, Pluspetrol – 18/08/2015, Bridas – 23/11/2015, Southern Cross – 26/11/2015, Pampa –
11/11/2015), porém, sem nenhum registro documental comprobatório. No que tange às mensagens de
e-mail versando sobre os agendamentos, a equipe de fiscalização entende que não se constituem em
evidências da realização do data room.
118. Ante o exposto, permanece o vício na comprovação de realização do data room físico.
Evidência de isonomia na divulgação de informações no data room
119. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Envio da Carta Convite, Due
Diligence e Oferta Vinculante, dentro da fase de Desenvolvimento, “evidência de isonomia na
divulgação de informações no data room”.
120. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma apresenta em seu item 14
“Evidência de isonomia na divulgação de informações no data room, com exceção do Q&A
(Questions and Answers)” e faz referência a carta da Intralinks, de 6/5/2016, constante do Anexo 54
(Evidência 30), que atesta que o Pen Drive Compliance é cópia fiel do Data Room Virtual e que este
pen drive encontra-se arquivado em Aquisições e Desinvestimentos e contém todos os documentos
disponibilizados, assim como os respectivos acessos, demonstrando a isonomia do processo.
121. Ocorre que a carta referenciada apenas atesta que os documentos contidos na pasta do
Projeto Moma no ambiente Intralinks, na data de 5/5/2016, conferem exatamente com o conteúdo dos
DVD’s encaminhados pela Intralinks para a Petrobras, conforme se depreende da leitura da
comunicação do Anexo 54 (Evidência 30), não sendo instrumento hábil para comprovação da
isonomia na divulgação de informações no data room.
122. Desta forma, no Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi
solicitado no item 2.3 (j) evidência de isonomia na divulgação de informações no data room
(considerando ter sido encaminhado apenas a carta constante no anexo 54, do DIP A&D 32/2016). Em
resposta, a Petrobras encaminhou o relatório do Intralinks contendo o histórico de acesso a
documentos por parte dos potenciais compradores e que evidencia a isonomia do processo de data
room.
123. Verificou-se que na planilha encaminhada consta, de fato, o histórico de acesso aos
documentos do ambiente Intralinks, sendo possível identificar a quem foi dada a permissão de
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visualização para cada documento e quando este foi acessado, sendo informação hábil para comprovar
a isonomia do processo.
124. Quanto ao Data Room Físico, não foi encaminhado nenhum documento que comprovasse a
sua realização e o seu caráter isonômico, considerando-se, assim, que estes não foram produzidos.
125. Nos Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça 75), a Petrobras anexou
trocas de e-mails entre responsáveis pelo Projeto Moma e o assessor financeiro sobre os agendamentos
do data room físico e listas de presença com as assinaturas dos participantes (Evidência 71).
126. Ocorre que, além da incompletude da documentação conforme descrito no parágrafo 0 do
tópico anterior, o termo de presença não esclarece qual foi o conteúdo a que os participantes tiveram
acesso no data room físico, de forma que não é possível atestar a isonomia desta etapa do processo.
127. A título de exemplo, extrai-se da planilha “MOMA – Data Room Físico” (Evidência 71),
constante do Anexo 47 do documento de Comentários ao Relatório Preliminar de Fiscalização (peça
75), a informação de que na segunda fase de ofertas vinculantes não foi realizado o data room físico
do tipo técnico, com dados sísmicos e de reservatórios, indicando que as empresas Southern Cross e
Pampa, que apenas participaram dessa última fase, não tiveram acesso a essas informações, o que é um
indicativo de quebra de isonomia na divulgação de informações no data room.
128. Ante o exposto, permanece o vício quanto à ausência de comprovação de isonomia na
divulgação de informações no data room físico.
DIP atestando a conformidade formal do Procedimento de alienação, na forma do
Sinpep PE-0V-00013-B e propondo aprovação da transação pelo órgão diretivo
competente
129. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Aprovações Internas e
Assinatura dos Contratos, dentro da fase de Desenvolvimento, “DIP atestando a conformidade formal
do Procedimento de alienação, na forma do Sinpep PE-0V-00013-B e propondo aprovação da
transação pelo órgão diretivo competente”.
130. O documento supracitado consta no Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que
apresenta a planilha de Verificação de Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento –
Projeto Moma.
131. Primeiramente, ressalta-se aqui as inconsistências da planilha de conformidade, no que
tange a ausência de documentos, que foram elucidadas ao longo desses tópicos.
132. Outrossim, salienta-se que a planilha de conformidade documental deve seguir o disposto
no padrão Sinpep PE-0V-00013-B (Evidência 41). Nesta esteira, cita-se trecho do padrão acerca do
procedimento de conferência das informações presentes na planilha:
6.3.2 Cabe ao GAPRE a conferência das informações e validação com os documentos
referenciados e fornecidos em cópia impressa para a verificação, preenchendo com o “ok” na coluna
“Validação GAPRE”.
6.3.3 Após validada pelo GAPRE, a planilha deverá conter as seguintes assinaturas, com
carimbo:
. Assessor(a) da Presidente e Assistente do GAPRE que efetuaram a validação
. Chefe do GAPRE
. Gerente Executivo de Novos Negócios
. Gerente Executivo da Área de Negócios responsável pelo(s) ativo(s) em processo de
desinvestimento
. Diretor da Área de Negócios responsável pelo(s) ativo(s) em processo de desinvestimento
133. Destaca-se que na planilha modelo anexa ao padrão Sinpep PE-0V-00013-B (Evidência 48),
consta a coluna “Validação GAPRE”, para efetivar o disposto no item 6.3.2, acima citado.
134. Ocorre que na planilha de Verificação de Conformidade Documental do Processo de
Desinvestimento – Projeto Moma, presente no Anexo 40 do DIP A&D 32/2016, foi suprimida a coluna
“Validação Gapre” e a mesma não foi assinada pelo Assessor da Presidente e Assistente do Gapre,
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pelo chefe do Gapre e pelo Diretor da Área de Negócios responsável pelo ativo em desinvestimento.
135. Constitui-se dessa forma, vício na validação e aprovação do documento.
136. Quanto ao problema relatado, nos Comentários ao Relatório Preliminar de Auditoria (peça
75), a Petrobras alegou que apesar de não constar a referida evidência de conferência, a planilha de
conformidade foi anexada ao DIP de submissão, o que implica necessariamente sua análise prévia por
parte dos assistentes dos diretores e do presidente.
137. O argumento da Petrobras não merece ser acatado. Como exposto anteriormente, na
referida planilha foi suprimida a coluna “Validação Gapre” e a mesma não foi assinada pelo Assessor
da Presidente e Assistente do Gapre, pelo chefe do Gapre e pelo Diretor da Área de Negócios
responsável pelo ativo em desinvestimento. Logo, não é possível inferir que o Gapre fez a conferência
e validação da documentação.
Comunicado ao mercado ou fato relevante
138. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Aprovações Internas e
Assinatura dos Contratos, dentro da fase de Desenvolvimento, “Comunicado ao mercado ou fato
relevante”.
139. O Anexo 40 do DIP A&D 32/2016 (Evidência 21), que apresenta a Verificação de
Conformidade Documental do Processo de Desinvestimento – Projeto Moma não apresenta
“Comunicado ao mercado ou fato relevante” como documento a ser verificado no processo, motivo
pelo qual foi apontada a inconsistência da planilha neste tópico.
140. Todavia, ressalta-se que consta no DIP do projeto, nos anexos 24, 25, 26 e 27, os fatos
relevantes divulgados (Evidência 47), respectivamente em 20/1/2016, 2/3/2016, 8/4/2016 e 3/5/2016;
todos anteriores à emissão da Verificação de Conformidade, datada de 11/5/2016, de forma que não
havia óbice temporal para a ausência.
141. Além dessa ausência, cabe destacar a divergência entre as informações dos valores da
negociação entre os fatos relevantes de 3/5/2016 e 12/5/2016.
142. Em 3 de maio de 2016, a Petrobras publicou um Fato Relevante (Evidência 39), para
informar ao mercado “que concluiu a negociação, com a Pampa Energía, dos principais termos e
condições para a venda da totalidade de sua participação na Petrobras Argentina (Pesa), detida através
da Petrobras Participaciones S.L. (“PPSL”) ”. Complementa o comunicado:
(...)
A Pampa Energía, companhia de capital aberto, é uma empresa integrada de energia da Argentina que
atua nos segmentos de exploração e produção de óleo e gás, bem como na geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica.
A operação negociada envolve a venda de 67,19% de participação na PESA, a retenção pela Petrobras de
33,6% da concessão de Rio Neuquen - áreas com grande potencial de produção de gás natural na Bacia
Neuquina, na Argentina - e de 100% do ativo de Colpa Caranda – campos de produção de gás natural na
Bolívia. O preço base da transação é de US$ 892 milhões, equivalente a US$ 1,327 bilhão para 100% da PESA.
Esta operação, conduzida através de processo competitivo, faz parte do Programa de Desinvestimentos
previsto no Plano de Negócios e Gestão 2015-2019 e sua conclusão está sujeita à deliberação e aprovação de
seus termos e condições finais pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, bem
como pelos órgãos reguladores competentes.

143. Como se observa, naquela data a Petrobras concluiu a negociação com a Pampa Energía,
acertando o preço base e as demais condições de venda da participação na Pesa.
144. Analisando as informações expostas na publicação supracitada e conjugando-as com o
contexto da documentação produzida no processo, o seguinte fato chama atenção: o Fato Relevante do
dia 3 de maio de 2016 descreve que além do preço base de US$ 892,00 MM a operação envolve a
retenção pela Petrobras de 33,6% da concessão de Río Neuquén e de 100% do ativo de Colpa
Caranda, e não menciona qualquer pagamento devido pela Petrobras por esses ativos. Ocorre que na
conformação final da negociação, aprovada por meio do DIP A&D 32/2016 e divulgada em Fato
Relevante no dia 12 de maio de 2016, a transação é detalhada como um preço base de US$ 892,00
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MM além de um acordo para operações subsequentes visando a aquisição de 33,6% da concessão de
Río Neuquén, na Argentina, e de 100% do ativo de Colpa Caranda, por um pagamento adicional pela
Petrobras à Pesa de US$ 52,00 MM.
145. Conforme se depreende da leitura do parágrafo acima, os resultados das negociações
descritas nos dois momentos são distintos, sendo que foi informado no fato relevante do dia 3/5/2016
que as negociações haviam se encerrado. Perquirindo a documentação do processo, a equipe de
fiscalização identificou que na apresentação feita à Diretoria Executiva e ao Conselho de
Administração que precedeu a divulgação do fato relevante do dia 3/5/2016 foi mostrado o resultado
da negociação que considerava o pagamento adicional pela Petrobras à Pesa de US$ 52,00 MM para a
aquisição da participação na concessão de Río Neuquén e do ativo de Colpa Caranda.
146. Desta forma, entende-se que houve um erro material na descrição da negociação divulgada
no fato relevante do dia 3/5/2016, que foi considerado como um vício na produção deste documento.
FASES NÃO ANALISADAS INTERNAMENTE
Fase 3 – Fechamento, Aprovações Externas, Condições precedentes e Closing
Evidência de cumprimento das condições precedentes à venda
147. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
Abril/2014, cita explicitamente como documento elaborado na etapa de Aprovações Internas e
Assinatura dos Contratos, dentro da fase de Desenvolvimento, “Evidência de cumprimento das
condições precedentes à venda”.
148. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.4 (b) evidência de cumprimento das condições precedentes ao fechamento. Em resposta, a
Petrobras respondeu que ao longo da etapa de transição (entre a assinatura do contrato e o closing),
eram realizadas reuniões periódicas entre a Petrobras e a Pampa, nas quais se fazia o acompanhamento
de cada condição precedente. Aduziu também, que todas as condições precedentes foram atingidas ao
longo deste processo e o closing foi realizado em 27/7/2016, mediante o pagamento de preço de venda.
149. Salienta-se que na resposta ao questionamento supracitado não foi enviado nenhum
documento que realizasse o controle dessas condições, como também nenhuma documentação que
comprovasse a realização e a agenda das reuniões citadas.
150. Pelo exposto, o documento em questão foi classificado como não produzido.
151. Quanto à situação em tela, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório Preliminar de
Fiscalização (peça 75), alega que o Anexo 48 dos Comentários (Evidência 72) tem todo o material
utilizado nas referidas reuniões. Além disso, anexou as pautas da DE e do CA com atos referentes às
condições precedentes como: criação de POSA, recompra de RN e resgate dos bonds, que segundo a
jurisdicionada comprovam que houve continuidade de acompanhamento.
152. Antes de analisar a documentação referida é importante trazer à baila as cláusulas do Sale
and Purchase Agreement (SPA) (Evidência 49), avençado entre a Petrobras e a Pampa, que versam a
respeito das condições que deveriam ser cumpridas de forma precedente à realização da compra e
venda. A seguir são reproduzidas, em tradução livre, os principais itens:
Condições significam as condições precedentes à compra e venda dos interesses transferidos descritos na
Cláusula 3;
3 Condições Precedentes
3.1 As obrigações do Comprador para consumar a Transação estão sujeitas à satisfação, até a Data de
Fechamento, das seguintes Condições, a menos que expressamente renunciada por escrito pelo Vendedor.
(...)
(b) todos os acordos e compromissos do Comprador a serem realizados antes do Fechamento de acordo
com este Contrato deverão ter sido executados em todos os aspectos relevantes;
(c) a consumação das transações contempladas aqui não deve ser vedada ou proibida pela Lei aplicável ou
Autoridade Governamental competente;
(d) nenhuma mudança na Lei Argentina deve ter ocorrido desde a Data Efetiva, impondo a obrigação de
deduzir ou reter por ou em razão de qualquer Imposto sobre, ou outros valores relativos ao Preço de Compra
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para o qual o Comprador não concordou em pagar quantias adicionais para o Vendedor, de modo que, após
efetuar a dedução ou retenção exigidas, o Vendedor receba o Preço de Compra integral como se nenhuma
retenção ou dedução fosse feita; e
(e) as S Notes devem ter sido integralmente reembolsadas e a Garantia das S Notes deve ter sido liberada
integralmente de acordo com a Cláusula 15.
3.2 As obrigações do Comprador para consumar a Transação estão sujeitas à satisfação na ou antes da
Data de Fechamento das seguintes Condições, a menos que expressamente renunciada por escrito pelo
Comprador:
(...)
(ii) a representação e garantia do Vendedor estabelecidas na Cláusula 8.9 deverão ser verdadeiras e
corretas em todos os aspectos relevantes a partir da data deste Contrato e a partir da Data de Fechamento, como
se tivessem sido feitas na Data de Fechamento (exceto tais representações e garantias que se referem a uma data
especificada, que só precisam ser verdadeiras e corretas em todos os aspectos relevantes a partir de tal data
especificada) ou, se não forem verdadeiras e corretas em todos os aspectos materiais, o Preço Base de Compra
deve ter sido Ajustado a eleição do Vendedor, no Fechamento de acordo com a Cláusula 6.1 (d), e
(...)
(b) todos os acordos e covenants do Vendedor a serem realizados antes do Fechamento nos termos deste
Contrato deverão ter sido executados em todos os aspectos relevantes;
(c) a consumação das transações contempladas aqui não deve ser vedada ou proibida pela Autoridade
Governamental aplicável ou competente;
(d) nenhum Material Adverse Effect (MAE) deve ter ocorrido ocorrer desde 31 de dezembro de 2015;
(e) no caso do Vendedor assumir o controle do Refinanciamento das S Notes, conforme estabelecido na
Cláusula 15.6, o Refinanciamento das S Notes deverá ter sido consumado e os termos das Novas Notas deverão
cumprir os termos estabelecidos na Cláusula 15.6;
(f) o Vendedor e suas Afiliadas (exceto as Companhias e as Sociedades Controladas Não Majoritárias,
mas incluindo os Negócios Excluídos) deverão ter liquidado e pago integralmente toda e qualquer dívida
(juntamente com os juros acumulados) devidos pelo Vendedor ou quaisquer de suas Afiliadas (exceto as
Companhias Controladas e as Companhias Não Controladas por Maioria, mas incluindo o Negócio Excluído) a
qualquer uma das Companhias, de acordo com a Cláusula 17.2 (a);
(g) o Vendedor e a Companhia Adquirida deverão ter concluído a “Parent Indebtedness Capitalization”
nos termos da Cláusula 17.2 (b);
(h) o Vendedor deverá ter concluído ou causado a conclusão do “Seller Indebtedness Settlement”, de
acordo com a Cláusula 17.2 (c);
(i) a Vendedora deve ter cedido e transferido para o Comprador a “Assigned Parent Indebtedness”, de
acordo com a Cláusula 17.3;
(j) exceto a Garantia YPFB, todas as Garantias feitas, emitidas ou concedidas pelas Companhias ou pelas
Sociedades Controladas Não Majoritárias em benefício do Vendedor ou de qualquer de suas Afiliadas
(incluindo os Negócios Excluídos), ou de outra forma em conexão com o financiamento ou operação de seus
ativos, deverão ter sido liberados integralmente ou substituídos de acordo com a Cláusula 17.4 (b); e
(k) o Vendedor deverá ter concluído (ou feito com que a Aquisição Adquirida ou a Afiliada Adquirente
conclua) a Conversão das American Depositary Receipts (ADR’s), de acordo com a Cláusula 22.

153. Conforme se depreende dos excertos acima reproduzidos, havia uma série de requisitos e
condições a serem cumpridos, cabendo destaque para as cláusulas 3.1 (b) e 3.2 (b), que ainda fazem
uma extensão geral para todos os acordos e compromissos do Vendedor e do Comprador. Deve-se
observar que as cláusulas contratuais sempre se referem ao fato de que as condições devem estar
concluídas até a data da Transação, como também a Sistemática de Desinvestimento classifica a
documentação a ser produzida como “Evidência de cumprimento das condições precedentes à
venda”.
154. Ocorre que o documento apresentado pela Petrobras no Anexo 48 de sua resposta
corresponde a uma reunião intermediária entre a Petrobras e a Pampa para o acompanhamento de
tópicos da transição, sendo que vários ainda estavam pendentes, e que as Atas e Pautas de reuniões da
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, constantes no Anexo 49 da resposta da
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Petrobras, concernem à aprovações e autorizações vinculadas às condições precedentes, mas que
também não comprovam a conclusão das condições a que elas dizem respeito.
155. Destarte, permanece o vício apontado no parágrafo 0.
Monitoramento e Controle
156. De acordo com o exposto na Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do
sistema Petrobras, o processo de Monitoramento e Controle deve ocorrer ao longo de todo ciclo de
vida do projeto, visando identificar eventuais desvios no plano aprovado, suas causas, impactos e
tendências, e implementar ações preventivas e/ou corretivas de forma a garantir que os objetivos
definidos no início do projeto e consolidados durante o Planejamento sejam alcançados.
157. Adicionalmente, o normativo apresenta o seguinte rol exemplificativo das atividades de
monitoramento e controle relacionadas a projetos de desinvestimento:
a) Elaboração e acompanhamento do cronograma (ou curva S) de execução física e financeira;
b) Relatório mensal comparando a evolução do realizado com o previsto do projeto;
c) Acompanhamento da evolução do fator de sucesso, dos indicadores do projeto (geração de
caixa, redução da dívida e resultado contábil).
d) Acompanhamento dos impactos do projeto no PNG da companhia.
158. Aduz ainda que a área de Novos Negócios deve realizar, em articulação com as áreas de
Desempenho Empresarial e Estratégia Corporativa, o monitoramento e controle do projeto e de seus
impactos no PNG da companhia e reportar periodicamente à Alta Administração através de reuniões
de acompanhamento, relatórios e apresentações visando ajustes gerenciais.
159. Nos próximos tópicos será analisada a implementação dessas atividades no âmbito do
Projeto Moma.
Relatório mensal comparando a evolução do realizado com o previsto do projeto
160. A Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras, de
abril/2014, lista explicitamente como atividade de Monitoramento e Controle a ser executada o
“Relatório mensal comparando a evolução do realizado com o previsto do projeto”.
161. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.5 (a) Relatórios mensais que comparam a evolução do realizado com o previsto do projeto. Em
resposta, a Petrobras encaminhou as planilhas de controle do cronograma, de 30/3/2015 até 30/4/2016.
162. Nos arquivos referenciados consta, além da curva S para o acompanhamento do
cronograma, um relatório descritivo. A curva S do projeto era elaborada mês a mês para o
acompanhamento físico do projeto e fazia a comparação da linha de base do projeto, da linha projetada
a partir da última revisão e da curva realizada, com as justificativas para os possíveis desvios de prazo
e de realização física acumulada.
163. Cabe ressaltar que o último relatório de acompanhamento data de 30/4/2016, enquanto que
o projeto se estendeu até o dia 3/8/2016, quando se deu a aprovação da transação pelo órgão externo
“Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”. Sendo assim, o monitoramento não abrangeu a
totalidade do projeto, uma vez que os meses de maio/2016, junho/2016, julho/2016 e agosto/2016 não
foram contemplados, em oposição ao que determina a Sistemática de Desinvestimentos ao estabelecer
que “O processo de Monitoramento e Controle deve ocorrer ao longo de todo ciclo de vida do projeto”.
164. Quanto à situação em tela, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório Preliminar de
Fiscalização (peça 75), apensou no Anexo 49 atas e pautas de reuniões da DE e do CA com atos
referentes ao período de transição entre a assinatura do Sale and Purchase Agreement (SPA) e o
closing da negociação, como por exemplo: a criação da POSA, compra de Río Neuquén, resgate e
emissão dos bonds, entre outros.
165. Ocorre que os documentos referidos consistem na materialização de atos de gestão que
ocorreram no período de maio/2016 a agosto/2016, mas que não evidenciam a ocorrência de
procedimentos de monitoramento e controle nesse ínterim, o que, conforme a Sistemática, deveria
contar com relatórios mensais que comparem a evolução do realizado com o previsto para o projeto.
166. Destarte, permanece o vício apontado no parágrafo 0.
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Acompanhamento da evolução do fator de sucesso, dos indicadores do projeto
(geração de caixa, redução da dívida e resultado contábil)
167. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.5 (c) Acompanhamento da evolução do fator de sucesso, dos indicadores do projeto (geração de
caixa, redução da dívida e resultado contábil). Em resposta, a Petrobras alegou que:
A definição e monitoramento dos indicadores de geração de caixa, redução de dívida, resultado
contábil e fator de sucesso, para cada projeto de desinvestimento, tem como objetivo monitorar o
desempenho da carteira de desinvestimentos frente à meta planejada no PNG, de forma agregada, para
eventuais correções de rumo no planejamento orçamentário e estratégico da Petrobras.
O projeto de desinvestimento MOMA teve seus indicadores de geração de caixa, redução de
dívida, resultado contábil e fator de sucesso inicialmente definidos no momento de sua entrada na
carteira de desinvestimentos, e conforme preconizava a Sistemática para Desinvestimentos vigente à
época.
Posteriormente, tais dados foram atualizados de acordo com a evolução do projeto no processo
de desinvestimento, levando-se em conta a resposta do mercado quanto ao interesse pelo ativo, valores
das ofertas recebidas, revisão de premissas que influenciaram o valor do negócio, entre outros, também
conforme definido na Sistemática para Desinvestimentos vigente à época.
A cada mês era verificado o avanço do projeto, conforme o cronograma planejado, em conjunto
com os demais projetos da carteira de desinvestimentos, e quando ocorresse fato novo que pudesse
influenciar seu valor ou resultado no processo de desinvestimento, os indicadores do projeto eram
revistos, de forma a retratar a posição atualizada da carteira de desinvestimento.
168. No mesmo ofício, foi também solicitado no item 1.5 (c) Documento elaborado na fase
inicial do projeto que contenha o Fator de Sucesso. Em resposta, a Petrobras enviou em anexo a tabela
de Fator de Sucesso com os respectivos critérios objetivos e a avaliação destes para o Projeto Moma. A
tabela em questão é exibida na figura seguir.
Figura 1 – Detalhamento do Fator de Sucesso do Projeto Moma

Fonte: Petrobras – Resposta ao Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017
169. Da figura depreende-se que o valor absoluto calculado para o Fator de Sucesso do Projeto
Moma era inicialmente de 45, o que equivale a um valor relativo de 50% (de um total de 90 pontos).
170. O valor do fator de sucesso era também apresentado nas planilhas de acompanhamento
mensal. Na figura abaixo se ilustram todos os valores mostrados nos respectivos relatórios.
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Figura 2 – Evolução do Fator de Sucesso

Fonte: Autoria própria, com base em documentos enviados em resposta ao Ofício 002-494/2017TCU/SeinfraPetróleo, de 17/4/2017

171. Observa-se que, com exceção dos dois primeiros meses, em que o fator de sucesso foi de
45%, todos os outros apresentaram um fator de sucesso de 50%. Ratifica-se que nos relatórios não é
mostrada a memória de cálculo para esses valores, de forma que não é possível avaliar se houve uma
aferição contínua do indicador.
172. Adicionalmente, salienta-se o fato de que não foi identificada na Sistemática de
Desinvestimentos e no processo nenhuma meta e objetivo vinculados a esse indicador, tampouco
algum plano que determine as consequências e ações a serem tomadas de acordo com os níveis
apresentados pelo indicador.
173. Pelo exposto, ficou caracterizado que o indicador “fator de sucesso” não teve aplicação
prática no projeto em tela.
174. Quanto aos indicadores de projeto citados na Sistemática de Desinvestimentos: geração de
caixa, redução da dívida e resultado contábil, não se constatou no processo nenhuma referência a essas
informações organizadas na forma de indicadores.
175. Em relação às situações expostas, a Petrobras, nos Comentários ao Relatório Preliminar de
Fiscalização (peça 75), alegou que o fato de o fator de sucesso não alterar valor não indica sua
inaplicabilidade e que as condições do projeto (pouca procura, contexto político, histórico de não
realização) fizeram com que sempre houvesse risco significativo de não finalização, e tal informação
contribuiu para a exposição aos decisores, comprovando sua utilidade. Os indicadores de geração de
caixa e redução de dívida eram informações implícitas na avaliação econômica interna, ao passo que o
impacto contábil se atualizava anualmente, apenas na publicação de um novo balanço.
176. Sobre a argumentação da Petrobras, primeiramente, cabe elucidar o fato de que o
apontamento do fator de sucesso ter se mantido inalterado ao longo dos relatórios de acompanhamento
mensal de maio/2015 a abril/2016 foi suscitado pela equipe de fiscalização apenas como um indício de
que não houve um acompanhamento da sua evolução, conforme preconizado pela Sistemática de
Desinvestimentos, o que é reforçado pelo fato de que não foi apresentada pela jurisdicionada nenhuma
evidência comprobatória da sua atualização e acompanhamento.
177. Ademais, a inaplicabilidade indicada reside na ausência de metas, objetivos, consequências
e/ou ações vinculadas a esse indicador.
178. Cumpre salientar, que a versão atual da Sistemática de Desinvestimentos (Evidência 70),
faz várias referências à estimativa e atualização do fator de sucesso, porém, continua não fazendo
nenhuma menção ao modo como este indicador será utilizado.
179. Desta forma, entende-se que a estipulação de metas, objetivos, consequências e/ou ações
vinculadas ao fator de sucesso é uma oportunidade de melhoria a ser analisada pela Petrobras quanto à
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conveniência e oportunidade de implantação, de modo a fortalecer o processo de desinvestimentos.
180. No que tange aos indicadores de geração de caixa, redução da dívida e resultado contábil, as
explicações da Petrobras não evidenciaram que houve algum acompanhamento da sua evolução e
nenhuma referência a essas informações organizadas na forma de indicadores, de forma que mantémse o vício apontado no parágrafo 0.
Acompanhamento dos impactos do projeto no PNG da companhia
181. No Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017, foi solicitado no
item 2.5 (d) Acompanhamento dos impactos do projeto no PNG da companhia. Em resposta, a
Petrobras alegou que:
O Plano de Negócios e Gestão (PNG) da Petrobras é elaborado considerando, como um de seus fatores,
uma carteira de ativos a serem desinvestidos, incorporada nas suas projeções financeiras. O impacto proveniente
da venda dos ativos dessa carteira se dá por um recebimento de recursos financeiros, eventual redução de dívida,
bem como por sua retirada operacional do Sistema Petrobras, o que, consequentemente, leva a uma queda futura
de geração operacional.
Até o outro ciclo de planejamento ser concluído, a carteira de desinvestimentos é monitorada e, são
executadas análises tanto dos valores atualizados de venda dos ativos dessa carteira e os novos impactos
operacionais deles decorrentes.
Além disso, a carteira de desinvestimentos pode ser sensibilizada com a retirada ou inclusão de algum
projeto especifico, verificando-se os impactos sobre a financiabilidade do PNG.

182. Sobre o tema, vale ressaltar também a solicitação feita no item 2.2. (c), do mesmo ofício,
qual seja: evidência da aderência do projeto ao PNG, que detalhe a exposição financeira no horizonte
do PNG e o impacto no PNG (Investimento, custos, metas físicas, fluxo de caixa, impacto em outros
projetos, entre outros). Em resposta, a Petrobras alegou que essas informações constam do Relatório de
Entrada do Projeto, citando-se como exemplo a Seção “Contribuição para Metas Físicas e Resultados
Econômicos”.
183. De fato, nas seções “Contribuição para Metas Físicas e Resultados Econômicos” e
“Avaliação Econômica e Análise de Risco (Premissas e Resultados)” do Relatório de Entrada
(Evidência 5), são apresentados dados e informações que tem ligação direta com o PNG, como a
carteira de projetos da Pesa, o valor potencial da empresa, as necessidades de Capex, etc.
184. Todavia, não foi identificado no processo nenhum documento produzido em uma fase mais
madura do projeto que fizesse uma avaliação/atualização dos impactos deste no PNG da companhia.
Ressalta-se, novamente, que as primeiras planilhas de acompanhamento possuíam um campo
“impactos no PNG”, que apenas foram preenchidos como “em avaliação” e posteriormente foi
suprimido das planilhas subsequentes.
185. Adicionalmente, destaca-se o fato de que ao longo do processo surgiram informações mais
precisas e alterações no projeto que deveriam ser confrontadas com o PNG para avaliação dos seus
impactos, a exemplo dos relatórios de avaliação econômico-financeira, as alterações de prazo no
cronograma do processo, as ofertas vinculantes recebidas, dentre outras.
Passagem do Projeto
186. De acordo com o exposto na Sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do
sistema Petrobras, a gerência executiva responsável pelo projeto de alienação deve realizar a passagem
do projeto para a gerência executiva que era responsável pela gestão do ativo/empresa, por meio da
realização de um seminário ou reunião. Esta última passará a ser responsável pelo post-closing do
projeto, fazendo, por exemplo, a gestão dos passivos e ativos da empresa/ativo que não foram
transferidos para o comprador, e de qualquer demanda de indenização que venha a ser exigida em
razão do contrato de compra e venda assinado.
187. No seminário ou reunião de passagem, a gerência executiva responsável pelo projeto de
alienação realiza uma apresentação abordando os principais pontos do contrato de compra e venda, os
ativos e passivos a serem geridos no decorrer de um determinado período e as demandas indenizatórias
que podem surgir, focando nos valores envolvidos e os riscos destes que virem a acontecer. Além
disso, mediante a assinatura de protocolo de passagem de projeto, a gerência executiva responsável
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pelo projeto de alienação transfere à gerência executiva responsável pelo post-closing cópia da
documentação do projeto que compreende pelo menos os seguintes itens:
a) relatórios do Data Room Virtual, contendo a lista completa das informações disponibilizadas;
b) pareceres e relatórios emitidos;
c) atas de decisões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração;
d) contratos assinados; e
e) apresentações feitas no Seminário ou Reunião de passagem do projeto.
188. A documentação referenciada não consta no DIP A&D 32/2016, uma vez que somente é
produzida após o closing do negócio. Desta forma, foi solicitada no Ofício 002-494/2017TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), de 17/4/2017.
189. A seguir serão analisados os documentos que apresentaram inconsistências.
Relatórios do Data Room Virtual, contendo a lista completa das informações
disponibilizadas
190. No item 2.6 (a), do Ofício 002-494/2017-TCU/SeinfraPetróleo (peça 36), foram pedidos os
“Relatórios do Data Room Virtual, contendo a lista completa das informações disponibilizadas”. Em
resposta, a Petrobras encaminhou relatório, em forma de planilha (Evidência 43), extraído do ambiente
Intralinks listando todos os documentos disponibilizados no data room virtual.
191. Acerca da planilha encaminhada, cabe observar que ela não possui identificação de autoria
e que a falta de formatação e apresentação adequada da informação na planilha dificulta a sua
compreensão e extração da lista completa das informações disponibilizadas.
192. Desta forma, entende-se que a geração de relatórios mais transparentes sobre as
informações de acesso ao Data Room Virtual e da documentação nele disponibilizada é uma
oportunidade de melhoria a ser analisada pela Petrobras quanto à conveniência e oportunidade de
implantação, de modo a fortalecer o processo de desinvestimentos.

APÊNDICE A - APÊNDICE A - MATRIZ DE ACHADOS
DESCRIÇÃO
DO ACHADO
F/I - Aprovação
da Venda da Pesa
com Risco de
Desvantagem
para Petrobras

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
A principal conclusão
deste tópico foi a
necessidade
de
se
realizar uma ação de
fiscalização
para
aprofundar análise da
fundamentação
econômico-financeira
que subsidiaram a
tomada de decisão do
Projeto Moma, a fim de
se
verificar
a
consistência
das
avaliações
realizadas
para suporte à decisão e
a diligência da gestão
da
Petrobras
no
tratamento
das
informações
produzidas.
Tal
constatação se lastreia
em uma série de
análises e evidências,
estando as principais
listadas a seguir: riscos

CRITÉRI
O
Outros
- Manual da
Venda
da Petrobras
participação
para
de 67,19% na Contrataçã
PESA
o, Manual
da
Petrobras
para
Contrataçã
o
Petrobras
Sistemátic
a
para
Desinvesti
mentos de
Ativos e
Empresas
do Sistema
Petrobras,
Sistemátic
a
para
Desinvesti
mentos de
Ativos e
Empresas
OBJETOS

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Evidência 1 Não
- DIP NN identificadas
40-2016
Evidência 2
- DIP AeD
32-2016
Evidência 3
- DIP AeD
32-2016
Anexo 58 Relatório da
Comissão de
Alienação
Evidência 4
- DIP AeD
32-2016
Anexo 20 Apresentaçã
o DEP e
DFIN
Evidência 5
- DIP AeD
32-2016
Anexo 41 Relatório de

ENCAMINHAME
NTO
Determinação
de
Providências
Internas ao TCU
Recomendação
a
Órgão/Entidade
(Petróleo Brasileiro
S.A.)
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
OBJETOS
ENCONTRADA
decorrentes da adoção
de parâmetros externos
de
avaliação
para
aceitação da oferta da
Pampa; autorização do
prosseguimento
das
negociações
e
da
concessão
de
exclusividade
de
negociação com
a
Pampa Energía com
insuficiência
de
informações
e
fundamentação
para
lastrear a tomada de
decisão (DIP NovosNegócios
40/2016);
erro
material
no
cômputo da “incerteza
Bolívia”, que gerou
uma dedução indevida
de US$ 40,00 MM no
resultado do valuation
interno relativo ao
limite
inferior
do
Cenário
Cardume;
impropriedades
identificadas no uso dos
Cenários; análise das
diferentes percepções
acerca da oferta da
Pampa
Energía;
celeridade
nas
aprovações do DIP NN
40/2016 e do DIP A&D
32/2016.

CRITÉRI
O
do Sistema
Petrobras Petrobras

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Entrada
Evidência 6
- DIP AeD
32-2016
Anexo 60 Reunião do
Comitê de
Investiment
os
Evidência 7
- DIP AeD
32-2016
Anexo 46 Contratação
do Assessor
Financeiro
(Parte 1)
Evidência 8
- DIP AeD
32-2016
Anexo 46 Contratação
do Assessor
Financeiro
(Parte 2)
Evidência 9
- DIP AeD
32-2016
Anexo 47 Contratos
assinados
com
assessores
financeiros
Evidência
10 - DIP
AeD
322016
Anexo 30B Análise com
WACC de
Sensibilidad
e
Evidência
11 - DIP
AeD
322016
Anexo 23 Memória de
Cálculo
Evidência
12 - DIP
AeD
322016
Anexo 50 Relatórios
de
Avaliação

ENCAMINHAME
NTO
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Evidência
13 - Ata CA
1.445, item
2, de 12-52016 - Pauta
n
68
e
Resumo
Executivo
Evidência
14 - Ata DE
5.273, item
21, de 0103-2016
Pauta n. 184
Evidência
15 - DIP
AeD
322016
Anexo 33 Parecer
Financeiro
Evidência
16 - DIP
AeD
322016
Anexo 36 Parecer
Contábil
Evidência
17 - DIP
AeD
322016
Anexo 39 Parecer de
Conformida
de
Evidência
18 - DIP
AeD
322016
Anexo 61 Fairness
Opinion
Evidência
19 - DIP
AeD
332016
Evidência
20 - DIP
AeD
322016
Anexo 35 Parecer
Tributário
Evidência
21 - DIP
AeD
322016
-
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Anexo 40 Verificaçao
de
Conformida
de
Documental
Evidência
22 - Aditivo
01
ao
contrato
4600515772
Projeto
Laguna
Evidência
23 - DIP
AeD
322016
Anexo 43 2a
RAC
Projetos de
Desinvestim
ento de EeP
Evidência
24 - DIP
AeD
322016
Anexo 45 Termo
de
Confidencial
idade
Evidência
25 - DIP
AeD
322016
Anexo 48 DIP
NN
140-2015
Evidência
26 - DIP
AeD
322016
Anexo 42 Aprovação e
Revisão da
Nova
Carteira de
Novos
Negócios
Evidência
27
Alternativas
de Modelos
de Venda
Evidência
28 - DIP
AeD
322016
Anexo 51 -
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Contato
Inicial com
os
Potenciais
Interessados
Evidência
29 - DIP
AeD
322016
Anexo 49 Seleção de
Potenciais
Compradore
s
Evidência
30 - DIP
AeD
322016
Anexo 54 Carta
IntraLinks
Evidência
31 - DIP
AeD
322016
Anexo 9 Carta
da
YPF
Evidência
32 - DIP
AeD
322016
Anexo 29 Carta para a
Perez
Companc
Evidência
33 - DIP
AeD
322016
Anexo 57 Ofertas
Vinculantes
Evidência
34 - DIP
AeD
322016
Anexo 7 Apresentaçã
o DEP e
DFIN
Evidência
35 - DIP
AeD
322016
Anexo 14 Análise da
Pampa
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Energía S.A.
Evidência
36 - DIP
AeD
322016
Anexo 24 Fato
Relevante
20-01-2016
Evidência
37 - DIP
AeD
322016
Anexo 25 Fato
Relevante 203-2016
Evidência
38 - DIP
AeD
322016
Anexo 26 Fato
Relevante 804-2016
Evidência
39 - DIP
AeD
322016
Anexo 27 Fato
Relevante 305-2016
Evidência
40
Sistemática
para
Desinvestim
entos
de
Ativos
e
Empresas do
Sistema
Petrobras Abril
de
2014
Evidência
46
Relatório de
Auditoria R-26.P.1572016 (AeD)
Evidência
44
Apresentaçã
o à Diretoria
Executiva 25.02.2016
Evidência
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
45
Atualização
do Processo
para o CA 26.02.2016
Evidência
51 - Anexo
7
dos
Comentários
da Petrobras
ao Relatório
Preliminar Análise
Earnouts
Evidência
52 - Ata da
Reunião n.
1.434 do CA
Evidência
53
Apresentaçã
o CA 26.02.2016
Evidência
54
Apresentaçã
o DE
25.02.2016
Evidência
74 - Ata da
Reunião n.
5.272 da DE
Evidência
55 - DIP
Jurídico
178-2006
Evidência
56 - InterOil
Corporation
- Supreme
Court
of
Yukon,
2017
Evidência
57 - DIP
Estratégia
148-2016
Evidência
58 - DI1PBR00170
Evidência
59 - Parecer
Projeto
Moma
Marval
OFarrell
Mairal
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

F/I
- A
equipe
de Outros
Irregularidades
fiscalização identificou Venda

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Evidência
60
Memória de
Cálculo
Gráficos
Comissão de
Alienação
Evidência
62
Apresentaçã
o CA 02.05.2016
Evidência
49 - DIP
AeD
322016
Anexo 59 DIP
JurídicoJNN - 40402016
Evidência
61 - Ata da
Reunião n.
1.443 do CA
Evidência
63 - Ata da
Reunião
1.445 do CA
Evidência
64
Apresentaçã
o DE
02.05.2016
Evidência
75 - Ata da
Reunião n.
5.286 da DE
Evidência
76
manual_da_
petrobras_pa
ra_contratac
ao_mpc
Evidência
77 - Aswath
Damodaran
Fairness
Opinions
Evidência
78
Memória de
Cálculo dos
valores
médios das
avaliações
- Manual da Evidência 6 Não
da Petrobras - DIP AeD identificadas
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Determinação
Órgão/Entidade

a
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO
na contratação do
Banco Itaú BBA
S.A.
para
a
emissão
de
valuation report
para o Projeto
Moma

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
inconsistências
no
processo de contratação
do Banco Itaú BBA
S.A. para emissão de
Valuation Report no
âmbito do Projeto
Moma, destacando-se:
execução de serviço
sem
cobertura
contratual; forma de
contratação inadequada
e
ausência
de
justificativas técnicas e
econômicas para a
contratação.
Acerca do primeiro
tópico, foi firmado
acordo
de
confidencialidade com
o Banco Itaú em
5/5/2016,
com
o
objetivo de contar com
assessoria financeira e
de mercado para a
emissão de valuation
report.
Segundo
a
Petrobras,
as
informações
de
conhecimento público
aliadas
às
disponibilizadas pelo
acordo
de
confidencialidade
possibilitaram ao Banco
Itaú
elaborar
o
valuation report por sua
conta e risco, sem que
lhe assistisse qualquer
prerrogativa ou direito,
caso não fosse ultimado
o aditivo contratual.
Após isso, os principais
atos
referentes
à
contratação ocorreram
todos no dia 11/5/2016,
quais sejam: envio de
mensagem
eletrônica
solicitando parecer do
jurídico sobre o aditivo
contratual;
elaboração/emissão do
parecer Jurídico/JNN –
4044/16;
elaboração/emissão do
DIP A&D 33/2016, que
solicita a aprovação do
aditivo
contratual;
aprovação
das

CRITÉRI
O
participação
para
de 67,19% na Contrataçã
PESA
o, Manual
da
Petrobras
para
Contrataçã
o
Petrobras
Sistemátic
a
para
Desinvesti
mentos de
Ativos e
Empresas
do Sistema
Petrobras,
Sistemátic
a
para
Desinvesti
mentos de
Ativos e
Empresas
do Sistema
Petrobras Petrobras
OBJETOS

EVIDÊNCI
CAUSA
A
32-2016
Anexo 60 Reunião do
Comitê de
Investiment
os
Evidência 7
- DIP AeD
32-2016
Anexo 46 Contratação
do Assessor
Financeiro
(Parte 1)
Evidência 8
- DIP AeD
32-2016
Anexo 46 Contratação
do Assessor
Financeiro
(Parte 2)
Evidência 9
- DIP AeD
32-2016
Anexo 47 Contratos
assinados
com
assessores
financeiros
Evidência
18 - DIP
AeD
322016
Anexo 61 Fairness
Opinion
Evidência
19 - DIP
AeD
332016
Evidência
22 - Aditivo
01
ao
contrato
4600515772
Projeto
Laguna
Evidência
65 - Email
de
desistência
do HSBC
Evidência
66 - DIP
JURÍDICOJNN 4044-

ENCAMINHAME
NTO
(Petróleo Brasileiro
S.A.)
Determinação
a
Órgão/Entidade
(Petróleo Brasileiro
S.A.)
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
OBJETOS
ENCONTRADA
proposições expostas no
DIP A&D 33/2016
pelos
diretores
Financeiro
e
de
Exploração e Produção;
assinatura do aditivo
contratual.
No dia
seguinte, 12/5/2016, o
Valuation Report foi
concluído e entregue,
sendo
encaminhado
apenas no pacote de
suporte à decisão do
Conselho
de
Administração.
Desta forma, em que
pese
a
situação
documental demonstrar
a execução do valuation
report em apenas um
dia, a descrição dos
fatos narrados pela
Petrobras aponta para
uma
execução
de
serviços sem cobertura
contratual, possibilitada
pela
assinatura
do
acordo
de
confidencialidade e a
expectativa de aditivo
contratual gerada pelos
interlocutores
da
Petrobras. Tal situação
não encontrava suporte
no Manual da Petrobras
para
Contratação
vigente à época que
admitia
contrações
verbais apenas para
serviços de pequeno
valor.
Quanto à forma de
contratação inadequada,
a equipe de fiscalização
entende
que
foi
descumprido o item
5.2.13 do Manual da
Petrobras
para
Contratação,
que
preconiza que “Os
Contratos podem sofrer
alterações no Escopo,
desde
que
não
importem em alteração
do seu objeto”, uma vez
que o contrato original
se
referia
exclusivamente
ao

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
16

ENCAMINHAME
NTO
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
OBJETOS
ENCONTRADA
Projeto Laguna e foi
aditivado para incluir
um serviço relativo ao
Projeto
Moma,
destoando de todo o
conjunto de serviços
que eram objeto do
contrato, configurando
uma
alteração
de
objeto. Ante à situação
exposta, cabe cientificar
à Petrobras que a
contratação de produtos
oriundos de serviços de
assessoria financeira de
projeto distinto do
previsto no contrato
original constitui-se em
alteração de objeto.
Por fim, quanto à
contratação do Banco
Itaú BBA S.A. por meio
de aditivo ao contrato
4600515772, entendese que não houve na
documentação
de
aprovação justificativas
para embasar a fixação
de
preço,
em
descumprimento
ao
Manual da Petrobras
para Contratação e do
Parecer Jurídico/JNN
4044/16. Quanto à
questão técnica, os
argumentos
apresentados colidem
com as informações
constantes
no
preâmbulo do valuation
report do Itaú e,
portanto,
não
possibilitam
um
acatamento de plano,
merecendo uma análise
mais aprofundada do
assunto.
Ademais,
existe
a
possibilidade
da
intersecção
da
justificativa
e
das
circunstâncias
da
contratação do Banco
Itaú, tratadas no item
6.2.1 deste relatório,
com a adequação da
venda da Pesa. Como
mencionado

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A

ENCAMINHAME
NTO
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

F/I
Inconformidades
dos
procedimentos
realizados
em
relação
aos
normativos
internos
da
Petrobras

SITUAÇÃO
ENCONTRADA
anteriormente, para uma
análise conclusiva da
venda, é importante
uma
averiguação
pormenorizada
dos
relatórios de avaliação
econômico-financeira
que subsidiaram a
tomada de decisão que
será realizada em nova
ação de fiscalização.
Nessa
fiscalização
deverão ser verificados
os
efeitos
e
a
responsabilização
quanto
às
irregularidades
da
justificativa
e
circunstâncias
da
contratação
do
valuation report junto
ao Banco Itaú.
Foram
identificados
uma
série
de
inconsistências
na
produção documental
do Projeto Moma, tendo
como
referência
principal a Sistemática
para Desinvestimentos
de Ativos e Empresas
do Sistema Petrobras
em vigência à época.
A análise foi separada
em dois grupos, o
primeiro corresponde às
etapas do projeto que
foram
objeto
de
verificações internas de
conformidade,
quais
sejam, as Fases 1
(Estruturação
da
Transação e Preparação
da Venda) e Fase 2
(Desenvolvimento do
Projeto) do projeto; o
segundo grupo refere-se
às etapas que não
tiveram
verificação
interna
de
conformidade: Fase 3
(Fechamento:
Aprovações Externas,
Condições Precedentes
e Closing) do projeto,
atividades
de
Monitoramento
e
Controle e Passagem do

OBJETOS

Outros
Venda
da
participação
de 67,19% na
PESA

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A

ENCAMINHAME
NTO

Sistemátic
a
para
Desinvesti
mentos de
Ativos e
Empresas
do Sistema
Petrobras,
Sistemátic
a
para
Desinvesti
mentos de
Ativos e
Empresas
do Sistema
Petrobras Petrobras

Evidência 4 Não
- DIP AeD identificadas
32-2016
Anexo 20 Apresentaçã
o DEP e
DFIN
Evidência 5
- DIP AeD
32-2016
Anexo 41 Relatório de
Entrada
Evidência 7
- DIP AeD
32-2016
Anexo 46 Contratação
do Assessor
Financeiro
(Parte 1)
Evidência 8
- DIP AeD
32-2016
Anexo 46 Contratação
do Assessor
Financeiro
(Parte 2)
Evidência
12 - DIP
AeD
322016
Anexo 50 Relatórios
de

Determinação
a
Órgão/Entidade
(Petróleo Brasileiro
S.A.)
Determinação
de
Providências
Internas ao TCU
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
OBJETOS
ENCONTRADA
Projeto.
No primeiro grupo
foram compiladas as
seguintes
irregularidades:
Inconsistência
da
planilha
de
conformidade
(documento ausente no
check-list);
O
documento apresenta
vício
formal
ou
material; O documento
não foi produzido. No
segundo grupo, por não
ter uma planilha de
verificação
de
conformidade
documental,
esta
irregularidade
foi
suprimida, mantendo-se
as outras duas.
Dada à extensa lista de
inconformidades
identificadas
na
documentação
produzida no Projeto
Moma, a equipe de
fiscalização adotou uma
visão integrada para
mapear
falhas
sistêmicas que deram
origem a maior parte
das inconsistências. Nos
próximos parágrafos,
essas
falhas
serão
descritas de forma
sucinta.
A primeira falha referese
à
falta
de
padronização
dos
documentos, que se
destacou
nos
documentos elaborados
em
forma
de
apresentação,
com
conteúdo sucinto e sem
autoria.
A segunda falha é
relativa à ausência de
controle temporal das
etapas
e
dos
documentos
produzidos.
Observou-se, também,
que o controle de
conformidade e as
atividades
de

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
Avaliação
Evidência
21 - DIP
AeD
322016
Anexo 40 Verificaçao
de
Conformida
de
Documental
Evidência
23 - DIP
AeD
322016
Anexo 43 2a
RAC
Projetos de
Desinvestim
ento de EeP
Evidência
24 - DIP
AeD
322016
Anexo 45 Termo
de
Confidencial
idade
Evidência
25 - DIP
AeD
322016
Anexo 48 DIP
NN
140-2015
Evidência
26 - DIP
AeD
322016
Anexo 42 Aprovação e
Revisão da
Nova
Carteira de
Novos
Negócios
Evidência
27
Alternativas
de Modelos
de Venda
Evidência
28 - DIP
AeD
322016
Anexo 51 Contato
Inicial com

ENCAMINHAME
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
OBJETOS
ENCONTRADA
monitoramento
e
controle não abarcaram
a
totalidade
do
processo.
Além disso, a equipe de
fiscalização identificou
uma
série
de
documentos que apesar
de estarem previstos na
Sistemática
para
Desinvestimentos
de
Ativos e Empresas do
Sistema Petrobras como
documentos a serem
produzidos,
não
constam na planilha de
Verificação
de
Conformidade
Documental
do
Processo
de
Desinvestimento
–
Projeto
Moma,
e
consequentemente, na
planilha
anexa
ao
padrão Sinpep PE-0V00013-B, que era a
referência
para
a
elaboração
das
planilhas
de
conformidade.
Ainda
sobre
as
atividades
de
monitoramento
e
controle,
concluiu-se
que
não
houve
aplicação
dos
indicadores previstos na
Sistemática,
como
instrumentos
de
controle e orientação de
tomada de decisões no
projeto Moma.
Por fim, identificou-se
no processo que não
houve um controle
regular
das
comunicações
realizadas.
No que se refere a este
achado, entende-se que
suas conclusões devem
ser remetidas para o
processo a ser autuado
para
cuidar
do
acompanhamento
da
atual
Carteira
de
Desinvestimentos
da
Petrobras no biênio

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
os
Potenciais
Interessados
Evidência
29 - DIP
AeD
322016
Anexo 49 Seleção de
Potenciais
Compradore
s
Evidência
30 - DIP
AeD
322016
Anexo 54 Carta
IntraLinks
Evidência
34 - DIP
AeD
322016
Anexo 7 Apresentaçã
o DEP e
DFIN
Evidência
35 - DIP
AeD
322016
Anexo 14 Análise da
Pampa
Energía S.A.
Evidência
39 - DIP
AeD
322016
Anexo 27 Fato
Relevante 305-2016
Evidência
58 - DI1PBR00170
Evidência
49 - DIP
AeD
322016
Anexo 59 DIP
JurídicoJNN - 40402016
Evidência
41 - PE-
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
OBJETOS
ENCONTRADA
2019-2020, nos termos
do Acórdão 442/2017TCU-Plenário,
para
naqueles autos verificar
a pertinência de se
recomendar à Petrobras
melhorias
no
seu
normativo interno, com
base nas constatações
desta fiscalização. Sem
prejuízo das futuras
propostas
de
encaminhamento dentro
do âmbito do processo
supracitado,
será
proposto neste relatório
que a Petrobras inclua
na
Sistemática
os
procedimentos e formas
para
registrar
os
contatos estabelecidos
entre os participantes e
a companhia durante a
fase competitiva da
alienação e cientificar a
Petrobras de que slides
de apresentações não
são aptos a evidenciar o
cumprimento
de
requisitos exigidos por
lei ou norma interna.

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
0V1-00013B
Verificação
da
Conformida
de
de
Processos de
Desinvestim
entos
de
Ativos
Evidência
50 - DIP
AeD
322016
Anexos 51,
53, 55 e 56
Evidência
67 - E-mail Relatório de
Entrada
04.05.2016
Evidência
68 - Slides
das
Reuniões de
Análise
Crítica
Projeto
Moma
(Parte 1)
Evidência
69 - Slides
das
Reuniões de
Análise
Crítica
Projeto
Moma
(Parte 2)
Evidência
70 - PP0V4-00094E
Sistemática
de
Desinvestim
entos
24.01.2017
Evidência
42 - Projeto
Moma
Teaser
Evidência
73 - E-mails
Jurídico
Process
Letter
e
Minuta do
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DESCRIÇÃO
DO ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

OBJETOS

CRITÉRI
O

EVIDÊNCI
CAUSA
A
SPA
Evidência
71 - Data
Room Físico
Projeto
Moma
Evidência
48 - Planilha
de
Verificação
de
Conformida
de - SINPEP
PE-0V100013-B
Evidência
47 - DIP
AeD
322016
Anexos 2427 - Fatos
Relevantes
Evidência
72 - Slides Proyecto de
Transición 01.06.2016
Evidência
43
Histórico
Acesso aos
Documentos
- Intralinks

ENCAMINHAME
NTO

VOTO
Inicialmente, registro que atuo nos presentes autos por força do art. 152 do Regimento Interno
do TCU (RI/TCU).
2. Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional, conhecida por este Tribunal por meio do
Acórdão nº 434/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria, requerendo ao Tribunal de Contas da União
“fiscalização e auditoria no contrato de venda da participação de 67,1933% na Petrobras Argentina
(Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras Participações S.L.
(PPSL), para a Pampa Energía, divulgado por meio de fato relevante no dia 13 de maio de 2016”
(peça 1).
3. A venda da Pesa ocorreu dentro do Programa de Desinvestimentos (Prodesin) da Petrobras. A
partir de 2012, a companhia iniciou um processo mais forte de alienações de ativos, em função da
dificuldade de caixa que começava a enfrentar, diante do endividamento crescente decorrente de
aportes em investimentos de elevada materialidade sem a necessária contrapartida de geração de
receitas e de resultados operacionais, por conta de atrasos importantes na implantação de projetos já
aprovados.
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4. A Petrobras controlava a Pesa por meio de sua subsidiária espanhola Petrobras Participações
S.L. (PPSL), subsidiária integral da Petrobras International Braspetro BV (PIB-BV), constituída em
2002 sob o conceito de investidora em capitais estrangeiros (ETVE - Entidad de Tenencia de Valores
Extranjeros), o que garantia a ela isenção na tributação sobre dividendos recebidos do exterior. A
PPSL detinha 67,2% das ações da Pesa, e os demais 32,8% eram negociados nas bolsas de valores de
Buenos Aires, na Argentina, e Nova Iorque, nos Estados Unidos.
5. Enquanto controlada pela Petrobras, a Pesa poderia ser definida como uma empresa integrada
de energia, cujas atividades englobavam a produção, transporte e refino de petróleo e gás natural,
petroquímica, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Suas operações concentravam-se
na Argentina, mas a empresa também atuava na Bolívia, Equador e Venezuela, por meio de
subsidiárias e sucursais.
6. A Diretoria Executiva da Petrobras aprovou, em 26/2/2015, a nova carteira de Novos
Negócios, composta por projetos de desinvestimentos, da qual faziam parte os projetos Monet,
Portinari e Gaudí, todos envolvendo ativos da Pesa na Argentina. Após a etapa de estruturação da
transação, foi definido um novo modelo de negócio para aquele país em que os projetos Monet,
Portinari e Gaudí foram substituídos pelo Projeto Moma, objeto destes autos, cujo escopo era a venda
total da PPSL, detentora de participação de 67,2% na Pesa. Essa alienação integrada possibilitaria que
os recursos da venda chegassem à Petrobras, o que não ocorreria nos projetos Monet, Portinari e Gaudí
em separado, pois os recursos permaneceriam no caixa da Pesa.
7. As etapas desenvolvidas no âmbito do Projeto Moma podem ser assim resumidas:
Estruturação da Transação (29/5/2015 a 20/8/2015):
Criação do Grupo do Projeto e da Comissão de Alienação, contratação da instituição financeira
Evercore Group L.L.C. (Evercore) para prestar assessoramento econômico-financeiro, envio de
divulgação de informações públicas sobre a oportunidade de desinvestimento a potenciais interessados,
assinatura de acordo de confidencialidade com empresas interessadas em participar do projeto, acesso
dos potenciais compradores a ambiente virtual e físico especialmente preparado para apresentar
informações e documentos relacionados ao projeto de desinvestimento, esse último nas instalações da
Petrobras no Rio de Janeiro.
Recebimento de Ofertas - Fase 1 (12/8/2015 a 28/8/2015):
Remessa aos potenciais interessados de orientações sobre o processo competitivo e envio de
oferta vinculante, com data agendada para o dia 28/8/2015. Somente a empresa YPF enviou proposta,
com preço inferior ao das avaliações econômicas disponíveis à época. Negociações com a YPF foram
infrutíferas e resultaram na desistência da petroleira em continuar no certame.
Recebimento de Ofertas - Fase 2 (5/10/2015 a 29/12/2015):
Admissão de duas empresas interessadas no processo (o fundo de investimentos Southern Cross
Group, conjuntamente com a Tecpetrol, e a Pampa Energía), nova data para envio de propostas
comunicada aos potenciais compradores (Alfa, Bridas, Mercuria, Pampa, Pluspetrol e TecpetrolSouthern Cross). No dia fixado, 18/12/2015, foram recebidas duas ofertas:
- Pampa ofereceu por 100% da PPSL (equivalente a 67,2% da Pesa, objeto do Moma) um preço
de compra de US$ 870,00 milhões (correspondente a um valor de 100% da Pesa de US$ 1.295,00
milhões), incluindo caixa, dívida e capital de giro e excluindo as operações da Bolívia e Equador;
- Southern Cross optou por apresentar sozinha uma oferta para aquisição dos ativos de refino,
logística, distribuição, petroquímica, gás & energia da Pesa, por um preço de compra de US$ 425,00
milhões, incluindo capital de giro e estoques, realizando o ajuste por caixa e dívida no fechamento da
operação.
Essas ofertas foram apresentadas em 29/12/2015 à Diretoria Financeira e à Diretoria de
Exploração e Produção, confrontando-as com as seguintes referências de valor disponíveis na ocasião:
a) relatório de avaliação econômica interno, elaborado pelas áreas de Estratégia e Exploração e
Produção (E&P), que indicava valor de 100% da Pesa de US$ 3,28 bilhões (sem contabilizar dívida
líquida). Para tornar a base de valoração compatível com os termos da oferta da Pampa (exclusão de
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Bolívia e Equador, valor final para a Petrobras, data-base etc.), esse montante foi preliminarmente
atualizado em 29/12/2015, indicando uma faixa de valor para 100% da Pesa entre US$ 2,04 e US$
2,45 bilhões;
b) avaliação econômica externa (Evercore) de 15/12/2015, baseada em fluxo de caixa
descontado, que indicava valor final para a Petrobras entre US$ 1,11 e US$ 1,43 bilhão para 100% da
Pesa, já excluindo Bolívia e Equador;
c) avaliação econômica externa (Evercore) de 15/12/2015, baseada em múltiplos de mercado,
que indicava valor final para a Petrobras entre US$ 1,13 e US$ 1,71 bilhão para 100% da Pesa, já
excluindo Bolívia e Equador;
d) valor bursátil com base na cotação das American Depositary Receipt (ADR, que funciona
como um recibo de ações de empresas estrangeiras) em Nova Iorque ao longo dos 60 dias anteriores à
29/12/2015, que indicava valor final para a Petrobras entre US$ 1,03 e US$ 1,34 bilhão para 100% da
Pesa;
e) relatório de avaliação econômica interno de 17/12/2015, complementada por revisão
preliminar de 29/12/2015, que indicava um valor para os ativos de downstream (transporte,
distribuição e comercialização dos derivados do petróleo) e gás & energia entre US$ 1,08 e US$ 1,16
bilhão;
f) avaliação econômica externa (Evercore) de 15/12/2015, que indicava valor para os ativos de
downstream e gás & energia entre US$ 566,00 e US$ 667,00 milhões.
Negociação (13/1/2016 a 5/5/2016):
Reuniões com a Southern Cross e com a Pampa para esclarecer pontos das ofertas e identificar
formas de avançar nas negociações. A empresa Tecpetrol manifestou que ainda trabalhava com o
intuito de apresentar uma oferta em conjunto com a Southern Cross e um terceiro parceiro, não
materializada. A empresa Perez Companc Family Group manifestou interesse em participar da
transação em 29/2/2016, o que foi negado em função do estágio avançado do processo. A oferta da
Southern Cross permanecia inferior aos valores indicados nas avaliações. Em 1/3/2016 a Diretoria
Executiva da Petrobras autorizou o prosseguimento das negociações com a Pampa, sob exclusividade,
tendo sido tal fato objeto de Comunicado ao Mercado em 2/3/2016 e 8/4/2016. Em 3/5/2016, em novo
Comunicado ao Mercado, a Petrobras informou que concluiu a negociação com a Pampa Energía,
sendo o preço base da transação de US$ 892,00 milhões, equivalente a US$ 1,327 bilhão para 100% da
Pesa. Informou também que a operação negociada envolvia a retenção, pela Petrobras, de 33,6% da
concessão de Río Neuquén (áreas com grande potencial de produção de gás natural na Argentina) e de
100% do ativo de Colpa Caranda (campos de produção de gás natural na Bolívia). Por fim, a Petrobras
ressaltou que a conclusão da operação estaria sujeita à deliberação e aprovação de seus termos e
condições finais pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da estatal, bem como
pelos órgãos reguladores competentes. Em 5/5/2016, posteriormente à conclusão da negociação, o
Comitê de Investimentos da Petrobras tomou conhecimento da oferta e apresentou recomendações para
o fechamento da transação.
Pareceres Internos e Externos:
Em conformidade com a Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras, foram realizadas duas avaliações: (i) avaliação econômica com visão vendedor (avaliação
interna, conduzida pela Petrobras); e (ii) avaliação econômica com visão comprador (visão mercado
realizada pelo assessor financeiro). Pelo fato de a Pesa ser uma empresa de capital aberto, também foi
possível elaborar outra avaliação considerando o valor das ações negociadas na bolsa de Nova Iorque.
Para subsidiar a decisão da alta administração da Petrobras, foram solicitados pareceres acerca
da razoabilidade da operação sob o ponto de vista financeiro (Fairness Opinion) para as seguintes
instituições financeiras: Evercore (assessor financeiro do Projeto Moma) e Crédit Agricole (banco
francês), que emitiram opinião concluindo que a oferta da Pampa era justa sob o ponto de vista
financeiro.
Em 11/5/2016, a Petrobras contratou o Banco Itaú BBA S.A. para elaborar um relatório de
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avaliação econômico-financeira da transação (Valuation Report), entregue no dia 12/5/2016.
Na etapa de aprovação interna da negociação, a Sistemática de Desinvestimentos da estatal
dispõe que devem ser elaborados pareceres das áreas técnicas que integram o Grupo do Projeto. Em
cumprimento a essa determinação, foram emitidos pareceres das áreas Jurídica, Financeira, Tributária,
Contábil e Conformidade, todos de 10/5/2016, que concluíram não haver óbices para a concretização
da negociação, respeitadas as recomendações realizadas.
O Projeto Moma foi apresentado aos Comitês Financeiro, de Auditoria e de Investimentos da
estatal, que recomendaram a submissão da negociação à apreciação da Diretoria Executiva, além de
terem feito observações que foram analisadas e incorporadas na documentação de suporte à decisão.
Em 11/5/2016, a Comissão de Alienação avaliou o processo e entendeu que a operação de venda
poderia ser encaminhada para a deliberação superior, tomando em conta as questões de valor e riscos
reportadas em seu relatório.
Rito de Aprovação:
Iniciado formalmente em 11/5/2016 com a elaboração do DIP A&D 32/2016, solicitando
aprovação da Diretoria Executiva e posterior submissão ao Conselho de Administração da Petrobras,
para recomendação à Petrobras International Braspetro B.V. (PIB-BV) da alienação da totalidade da
sua participação na sua subsidiária integral da Petrobras Participações S.L. (PPSL), detentora de 67,2%
das ações da Petrobras Argentina S.A. (Pesa), para a Pampa Energía.
Na Ata DE 5.289, item 1, de 12/5/2016 – Pauta 457, a Diretoria Executiva aprovou as
proposições formuladas no DIP A&D 32/2016 e encaminhou a matéria para o Conselho de
Administração.
Na Ata CA 1.445, item 2, de 12/5/2016 – Pauta 68, o Conselho de Administração, nos termos do
Resumo Executivo, aprovou e recomendou que a PIB-BV vendesse para a Pampa Energía S.A., pelo
valor total de US$ 892,00 milhões, nos termos do Sale and Purchase Agreement (SPA), 100% da
participação detida pela PIB-BV na PPSL, detentora de participação de 67,2% na Pesa, bem como
recomendou à PIB-BV assinar os acordos definitivos relacionados a essa operação.
O contrato da transação foi assinado em 13/5/2016 e em 27/7/2016 materializou-se o
fechamento do Projeto Moma, com a lavratura do comprovante de transferência de propriedade e com
o recebimento dos valores financeiros correspondentes.
Em observância à Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras, após a realização do fechamento, fez-se necessária a passagem do Projeto Moma da área de
Aquisições e Desinvestimentos (A&D) para a área responsável pela gestão do ativo, que no caso da
Pesa era a área de Exploração e Produção (E&P). Assim, o novo ponto de contato referente a questões
relativas à Pesa passou a ser a Gerência Executiva de Terra e Águas Rasas (TAR). A reunião de
passagem do Projeto Moma foi realizada em 7/2/2017, quando representantes da A&D realizaram
apresentação, abordando os principais pontos do contrato celebrado, os passivos a serem geridos no
decorrer de um determinado período e as demandas indenizatórias que poderiam surgir.
8. Para atender à presente solicitação do Congresso Nacional, foi realizada uma auditoria na
Petrobras para suprir lacunas de informações, esclarecer dúvidas e apurar fatos quanto à regularidade
do desinvestimento realizado pela estatal. A partir do objetivo do trabalho, formularam-se as seguintes
questões:
a) a venda da Pesa observou os procedimentos disciplinados na Sistemática de Desinvestimentos
da Petrobras?
b) os procedimentos contratados no desinvestimento da Pesa foram executados regularmente?
c) a análise do processo decisório do desinvestimento está fundamentada em relatórios e
pareceres detalhados e consistentes?
d) o processo de oferta para o ativo e disputa pelos ingressados foi executado de forma
isonômica?
9. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do TCU e
desenvolvidos utilizando metodologias de análise documental, entrevistas, reuniões técnicas,
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conferência de cálculos, pesquisa em sistemas informatizados, confronto de informações e
documentos, comparação com a legislação e normativos, jurisprudência do TCU e doutrina. Os
procedimentos implementados e a documentação produzida na negociação e aprovação da venda da
Pesa foram comparados com o previsto no normativo interno da Petrobras “Sistemática para
Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras”, nas versões de abril de 2014 e de
março de 2016, sendo que a versão de 2014 foi a que esteve vigente por maior período durante a
operação.
10. Após a conclusão dos trabalhos, a equipe de fiscalização registrou, em síntese, os seguintes
achados de auditoria envolvendo a venda da Pesa:
10.1 Aprovação da venda da Pesa com risco de desvantagem para a Petrobras.
Houve supressão da competência da Comissão de Alienação em diversos momentos do
processo, em descumprimento da Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras, com destaque para a etapa negocial com a Pampa Energía que culminou na formatação da
proposta de venda da Pesa.
A avaliação interna com o uso dos cenários corporativos referenciais ocorreu de forma tardia no
processo, apenas nas últimas revisões do relatório de avaliação. Houve a ausência de um dos cenários
corporativos internos na documentação de suporte à decisão, constituindo inobservância da Sistemática
de Desinvestimentos e das diretrizes para avaliação da companhia.
Foram identificadas uma série de riscos e situações de conflitos de interesses vinculados à
elaboração e utilização dos relatórios das avaliações externas contratadas pela Petrobras, inexistindo
mecanismos de controle para detectar e corrigir inconformidades, garantir o cumprimento do escopo
do serviço, a observação plena das especificações e a consistência interna dos relatórios contratados.
Há uma diferença expressiva entre os valores resultantes das avaliações externas e da avaliação
interna e que a aceitação da proposta é justa somente sob a ótica das avaliações externas.
Avaliações econômico-financeiras contratadas no mesmo mês da assinatura do contrato entre a
Petrobras e a Pampa, elaboradas para orientar a decisão dos acionistas minoritários, estão alinhadas ao
patamar superior de valor das avaliações internas que indicavam a desvantagem da negociação para a
companhia.
O prazo para apreciação da aprovação da venda pelos órgãos colegiados da Petrobras foi
excessivamente célere: a matéria foi pautada para apreciação da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração e deliberada pelos órgãos apenas um dia após a elaboração da documentação de suporte
à decisão, contrariando disposições dos regimentos internos dos órgãos colegiados da companhia.
10.2 Irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para elaborar um relatório de
avaliação econômico-financeira da transação (Valuation Report).
Destacam-se a execução de serviço sem cobertura contratual, a forma de contratação inadequada
e a ausência de justificativas técnicas e econômicas para a contratação, em descompasso com o Manual
para Contratação da Petrobras.
10.3 Inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras.
A equipe de fiscalização detectou inconformidades na produção documental do projeto Moma
que vão desde vícios formais, como por exemplo, irregularidade na posição temporal em que o
documento foi produzido dentro do processo; vícios materiais, como conteúdo incompleto, até
documentos que não foram produzidos. Adicionalmente, foram identificadas fragilidades nos
procedimentos de conformidade e de monitoramento e controle executados internamente no âmbito do
projeto.
11. Menciono que o relatório preliminar de fiscalização elaborado pela SeinfraPetróleo foi
apresentado à Petrobras, que aduziu os comentários do gestor e esclarecimentos que julgou pertinentes,
os quais foram analisados pela unidade técnica e incorporados ao trabalho final.
12. Diante das ocorrências acima descritas, a unidade técnica propôs dar conhecimento dos
achados de auditoria ao Senado Federal, autor da presente solicitação, bem como determinações e
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recomendação corretivas à Petrobras. Ademais, propôs uma ação de fiscalização específica para
análise mais aprofundada das fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a tomada de
decisão do Projeto Moma, a fim de se verificar a consistência das avaliações realizadas para suporte à
decisão e a diligência da gestão da Petrobras no tratamento das informações produzidas, com os
consequentes efeitos e responsabilizações das irregularidades descritas neste relatório.
13. Considerando a minuciosa e detalhada análise levada a cabo pela SeinfraPetróleo,
consubstanciada no extenso relatório que produziu e que transcrevi no relatório precedente, acolho as
conclusões da unidade técnica e a proposta de encaminhamento no que diz respeito a dar
conhecimento das ocorrências identificadas ao solicitante, bem como quanto à realização de
fiscalização específica no Projeto Moma, incorporando a análise expendida às minhas razões de
decidir. Quanto às determinações e recomendação à Petrobras, faço algumas observações na parte final
deste voto.
14. É relevante destacar que a própria Petrobras realizou uma auditoria interna no processo de
alienação da participação na Pesa (o Projeto Moma), solicitada pela Gerência Executiva de Aquisições
e Desinvestimentos (A&D) e cujo resultado foi materializado no Relatório de Auditoria “r26.p.157/2016” (peça 148). O relatório da auditoria interna da estatal listou as seguintes ocorrências:
I) Procedimentos em desacordo com a Sistemática para Desinvestimentos:
a) início das atividades antes da devida aprovação pela Diretoria Executiva da inclusão do
Projeto Moma na carteira de projetos de desinvestimento;
b) falta de submissão da estruturação da transação à Diretoria Executiva;
c) recebimento de proposta vinculante antes da conclusão do relatório de avaliação econômica
interna;
d) decisões tomadas ao longo do processo competitivo sem a participação da Comissão de
Alienação;
e) concessão de prazos diferentes para acesso às informações do Data Room virtual;
f) falta de assinatura do termo de confidencialidade por empregados envolvidos no projeto.
II) Fragilidades relacionadas à contratação de assessor econômico-financeiro (Evercore):
a) risco de conflito de interesses nos serviços prestados pelo assessor financeiro;
b) inconsistências nas justificativas apresentadas para a referida contratação.
III) Fragilidades relacionadas aos pareceres financeiros externos:
a) atraso na contratação de assessoria, comprometendo a economicidade e finalidade do ato,
que objetivara adicionar informações ao processo de venda a ser submetido à apreciação da alta
administração da companhia;
b) inconsistências nas informações dos relatórios dos assessores externos apresentados à alta
administração.
IV) Morosidade na transferência da gestão dos earn outs contratuais (pagamentos vinculados ao
cumprimento de metas), gerando risco de perda financeira no valor de US$ 10 milhões.
V) Fragilidades identificadas na condução do processo competitivo:
a) cronograma acelerado e incompatível com a complexidade do projeto;
b) alteração dos termos da transação registrados na carta convite;
c) falta de apresentação da proposta aceita pela Petrobras;
d) entrega das ofertas por e-mail para o assessor financeiro.
15. Na conclusão do relatório, a equipe de auditoria interna da Petrobras assinala a “falta de
aderência de atividades realizadas no âmbito do projeto MOMA às orientações contidas na
Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras”, norma interna criada
para promover a uniformidade de procedimento, transparência, rastreabilidade e melhor governança
dos projetos de desinvestimento. Destaca que as situações apontadas devem ser evitadas e/ou
corrigidas na condução de futuros projetos de desinvestimento, a fim de garantir o atendimento dos
objetivos propostos com a criação da referida sistemática.
16. Acerca das constatações reportadas no tópico “fragilidades identificadas na condução do
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processo competitivo” do relatório da auditoria interna da Petrobras, restou consignado que elas podem
ter tido efeito sobre o resultado alcançado ao fim do projeto, ressalvando que tais fragilidades “têm
sido abordadas nas auditorias realizadas pelos órgãos de controle externos da Petrobras (TCU e
CGU), sendo inclusive apontadas como motivo para a solicitação de suspensão dos processos de
desinvestimento realizada recentemente pelo TCU, consoante Acórdão nº 3166/2016 [do Plenário,
relator Ministro José Múcio Monteiro]”.
17. Com respeito à contratação de assessores financeiros para projetos de desinvestimento, o
relatório de auditoria interna assinalou que “faz-se necessária atenção redobrada na condução deste
processo, principalmente com relação à sua transparência e rastreabilidade, a fim de evitar
questionamentos por parte dos órgãos de controle. No caso do projeto MOMA, foram identificadas
fragilidades, com relação à contratação destes assessores e aos serviços prestados, capazes de
comprometer a qualidade e a independência que motivaram a contratação destes serviços”.
18. Por fim, a auditoria interna da estatal ressaltou ser de “suma importância que a área
responsável pelo desinvestimento conduza o processo de venda até o seu fechamento e realize a
transferência tempestiva para a área responsável por gerir o post closing, de modo a assegurar que a
companhia receberá a integridade dos seus direitos negociados no contrato de compra e venda”.
19. Como se vê, há uma clara convergência entre as constatações e as conclusões da auditoria
interna da Petrobras e da equipe de fiscalização da SeinfraPetróleo, apontando reiterados
descumprimentos da Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras na condução da venda da Pesa.
20. Após a fase de instrução dos autos, a Petrobras encaminhou a meu gabinete “Memoriais com
o propósito de destacar fatos e fundamentos relevantes relacionados às propostas de determinações
destinadas à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), contidas no Relatório de Fiscalização apresentado
pela SeinfraPetróleo, Unidade Técnica do Tribunal de Contas da União (TCU)”, que fiz juntar aos
autos (peça 184).
21. No referido documento, a Petrobras ressalta que o objetivo principal da participação de
agentes externos independentes na composição de uma das perspectivas avaliativas nos processos de
alienação é mitigar as limitações oriundas de se utilizar apenas uma visão interna, evitar vieses e
buscar um processo em que se aprimore a análise da percepção de valor do ativo, ampliando-a para
além do contexto Petrobras. Argumenta que exigir da Petrobras que realize a verificação da
consistência interna dos relatórios produzidos por tais avaliações externas, nos termos propostos pela
unidade técnica (vide item 803.4.1 da proposta de encaminhamento da unidade técnica, transcrita no
relatório precedente), exige do executor da ação algo além da capacidade de verificação contratual.
Tratam-se de cálculos complexos, que requerem expertise sofisticada, chegando a uma ação muito
próxima da realização do objeto do contrato e poderia ocasionar a contaminação de uma peça de
avaliação econômica cujos resultados subsidiam a decisão final.
22. Aduz que o art. 40 da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) refere-se à gestão, fiscalização e
recebimento do objeto do contrato, não havendo dispositivo legal que trate de avaliação do mérito da
avença:
"Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter
atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei,
especialmente quanto a:
(...)
VII - gestão e fiscalização de contratos;
(...)
IX - recebimento do objeto do contrato".
23. Considerando importante a preocupação da equipe técnica para que seja verificada a
consistência interna dos relatórios, dentro de suas premissas, desde que essa verificação não afete de
nenhuma forma a autonomia do avaliador e nem represente o retrabalho do objeto contratado, o que
iria de encontro aos princípios da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, a Petrobras sugere a
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adequação abaixo destacada na proposta de determinação em tela, no sentido de viabilizar seu
cumprimento pela estatal:
Proposta da instrução:
“[determinar à Petrobras] que implemente, no prazo de sessenta dias, mecanismos de controle
para detectar e corrigir inconformidades nos relatórios de avaliações externas dos ativos destinados à
alienação nos processos de desinvestimentos, incluindo: verificação do cumprimento do escopo do
serviço; verificação da observação plena das especificações e verificação da consistência interna dos
relatórios, dentro de suas próprias premissas, uma vez que a ausência deste procedimento está em
desacordo com o art. 40, incisos VII e IX, da Lei 13.303/2016;
Sugestão da Petrobras:
"[determinar à Petrobras] que implemente, no prazo de sessenta dias, mecanismos de controle
para detectar e corrigir inconformidades nos relatórios de avaliações externas dos ativos destinados à
alienação nos processos de desinvestimentos, incluindo: verificação do cumprimento do escopo do
serviço; verificação da observação plena das especificações e verificação da consistência interna dos
relatórios (fluxo de caixa, taxa de desconto e montante da dívida do ativo, este último quando
aplicável), conforme o art. 40, incisos VII e IX, da Lei 13.303/2016, atentando para que em nenhuma
hipótese seja comprometida a autonomia do avaliador e observando os princípios da eficiência, da
economicidade e da razoabilidade."
24. Concordo com as ponderações da Petrobras. De fato, espera-se de uma avaliação
independente o potencial contraditório, o desacordo, o entendimento distinto da visão interna da
companhia, apresentando a questão sob outra ótica e enriquecendo os elementos à disposição do gestor
para subsidiar sua decisão. Além disso, entendo que a modificação sugerida não altera o propósito
principal da determinação em comento, qual seja: o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados pela
estatal no que diz respeito ao tratamento dado aos relatórios de avaliação externa de ativos destinados à
venda.
25. Quanto à determinação sugerida pela SeinfraPetróleo para que a Petrobras adote
“providências com vistas a definir os procedimentos de registro dos contatos estabelecidos entre os
participantes e a companhia, ou seus prepostos, durante todas as fases do procedimento competitivo
de alienação estabelecidos no art. 15 do Decreto nº 9.188/2017, para que sejam observados os
princípios esculpidos no art. 31, caput, da Lei nº 13.303/2016 e art. 37, caput, da Constituição”, alega
a estatal, no Memorial supracitado, que atualmente atende ao disposto na referida determinação.
26. A Petrobras informa que a Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do
Sistema Petrobras está em sua quinta revisão, vigente desde 1/1/2019 (páginas 136/198 da peça 149), e
que os seguintes registros, de especial importância no processo de alienação e que também buscam a
rastreabilidade dos contatos com os potenciais compradores, são obrigatórios:
a) fatos relevantes ao mercado para publicação do "Teaser", para comunicação do início da fase
não-vinculante, do início da fase vinculante, da assinatura dos contratos de compra e venda, e do
fechamento da transação (item 6.2.4 da sistemática);
b) due diligence, que dispõe sobre as regras para envio de documentação relativa ao processo
como dados técnicos, legais, financeiros e societários, aos potenciais compradores (item 6.9 e subitens
da sistemática);
c) esclarecimentos a perguntas sobre o processo divulgados para todos os participantes do
processo por meio de circulares de esclarecimentos depositadas no data room virtual, tanto na fase não
vinculante como na vinculante (itens 6.7.7.1 e 6.9.6.1 da sistemática);
d) instruction letter (instrumento que explica como as propostas não vinculantes devem ser
enviadas e o que devem conter) - item 6.7 da sistemática;
e) process letter (instrumento que explica como as propostas vinculantes devem ser enviadas e o
que devem conter) - item 6.8 da sistemática;
f) relatório da Comissão de Alienação, ao final do processo competitivo (item 6.4.2-d da
sistemática).
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27. Por fim, para o devido registro do processo, a Comissão de Alienação deve obter ou
produzir, conforme itens 6.10.6, 6.11.5 e 7.10 da referida sistemática:
a) comprovante de disponibilização da carta-convite ou process letter aos potenciais
compradores;
b) comprovante da realização do data room virtual/físico;
c) comprovante de isonomia na divulgação de informações no data room;
d) comprovante de declínio ou exclusão de potencias compradores ao longo do processo
competitivo;
e) comprovante de apresentação de propostas vinculantes pelos potenciais compradores;
f) relatório interno de avaliação econômico-financeira com visão vendedor (Petrobras);
g) relatório, assinado por todos os membros da Comissão de Alienação, do qual constará
comprovante das análises realizadas para a seleção da melhor proposta, as justificativas para esta
seleção e o resultado final do processo competitivo. Deverão constar do relatório todos os pontos
negociados que afetem a precificação da venda dos ativos/empresas objeto do desinvestimento.
h) comunicações por escrito aos demais participantes do processo competitivo se foram
selecionados ou não;
i) pareceres emitidos pelas áreas técnicas representadas no Grupo do Projeto e da Conformidade;
j) relatório da Comissão de Alienação contendo todo o histórico do processo competitivo e da
negociação;
k) parecer jurídico analisando e contendo as minutas contratuais definitivas;
l) ata do Comitê Técnico-Estatutário de Investimentos e Desinvestimentos que recomendou a
assinatura da transação;
m) pareceres das áreas de CONTRIB, FINANCAS e RISCOS, e eventuais pareceres das outras
áreas técnicas que integram o Grupo do Projeto quanto à transação de desinvestimento proposta;
n) pareceres emitidos por consultorias independentes sobre o valor justo da transação;
o) documento interno Petrobras propondo aprovação ou recomendação de aprovação da
transação pelo órgão diretivo competente, anexando os comprovantes de conformidade do
procedimento de alienação conforme o padrão SINPEP PE-1PBR-00102 "Verificação da
Conformidade Documental dos Projetos de Desinvestimentos";
p) comunicado ao mercado ou fato relevante conforme legislação aplicável, informando quanto à
assinatura da transação;
q) parecer da área de Conformidade quanto à transação proposta.
28. Diante do exposto, a Petrobras assevera no referido Memorial que, atualmente, a Sistemática
de Desinvestimentos da Petrobras já possui orientação explícita para o registro adequado das
interações entre a companhia e os potenciais compradores.
29. Acolho os argumentos da Petrobras. O trabalho de auditoria baseou-se na Sistemática para
Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, nas versões de abril de 2014 e de março
de 2016, sendo que a versão de 2014 foi a que esteve vigente por maior período durante a operação,
conforme consignei no item 9 deste voto. Como visto, tais orientações sofreram alterações desde a
conclusão da operação de venda da Pesa, tornando dispensável, nesta oportunidade, a determinação
sugerida no item 803.4.2 da proposta de encaminhamento da unidade técnica, transcrita no relatório
precedente.
30. Refiro-me, agora, à proposta da SeinfraPetróleo no sentido de determinar à Petrobras que
“instaure Comissão Interna de Apuração (CIA) com vistas a averiguar se a participação da
controladora do Banco Crédit Agricole Brasil S.A. no pull de instituições que financiaram a compra
da Pesa pela Pampa Energía, constitui-se descumprimento da cláusula 2.27 e 2.27.1 do contrato com
a Petrobras e, em caso positivo, aplique as sanções contratualmente previstas, nos termos do art. 83
da Lei 13.303/2016, bem como a averiguar eventuais responsabilizações de agentes da Petrobras por
esta gestão contratual, e remeta a esta Corte de Contas suas conclusões, no prazo de noventa dias”.
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31. No Memorial de peça 148, informa a Petrobras que, em atenção à proposição da unidade
técnica acima transcrita, “providenciou a abertura de Comissão para Análise de Aplicação de Sanção
- CAASE, conforme o DIP A&D/CADROE 24/2019 (Anexo 6), com vistas a apurar se a participação
da controladora do Banco Crédit Agricole Brasil S.A. no pull de instituições que financiaram a
compra da Pesa pela Pampa Energia constitui-se descumprimento da cláusula 2.27 e 2.27.1 do
contrato”.
32. Esclarece a estatal que a CAASE é uma comissão específica, constituída pela unidade
organizacional onde aconteceu o fato gerador, que tem por finalidade apurar fatos certos e
determinados que causem potenciais ou efetivos danos à companhia, reunindo subsídios que permitam
recomendar a aplicação de sanções administrativas a empresas fornecedoras de bens e serviços que
transacionam com a Petrobras.
33. De fato, o DIP A&D/CADROE 24/2019 (páginas 16 e 17 da peça 185) foi datado em
22/4/2019, alguns dias após a conclusão do relatório de fiscalização pela SeinfraPetróleo (20/3/2019),
corroborando a afirmação da Petrobras de que instaurou a referida comissão em atenção à proposição
da unidade técnica.
34. Assim, considerando que a Petrobras já adotou providências no sentido de cumprir a
proposta de determinação da SeinfraPetróleo (vide item 803.4.3 da proposta de encaminhamento da
unidade técnica, transcrita no relatório precedente) antes mesmo da questão ser submetida a este
relator e ao Plenário, entendo que resta, nesta oportunidade, determinar à Petrobras que encaminhe ao
Tribunal o relatório da citada comissão - que teve o prazo fixado de 60 dias para concluir os trabalhos , incluindo parecer jurídico que avalie a regularidade do procedimento e a proporcionalidade da sanção
eventualmente proposta.
35. E com relação à recomendação sugerida à Petrobras para que “avalie a conveniência e a
oportunidade de considerar, na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema
Petrobras, a hipótese de o valor da proposta possuir diferentes percepções de valor (Mercado e
Petrobras) e de estabelecer tratamento adequado para essa possibilidade” (vide item 803.5 da
proposta de encaminhamento da unidade técnica, transcrita no relatório precedente), a estatal informa
no multicitado Memorial que, atualmente, já possui orientação explícita que se coaduna com a
proposta de recomendação da SeinfraPetróleo.
36. Cita o padrão DI-1PBR-00170 "Diretrizes para avaliação econômica financeira de projetos
de desinvestimento e aquisições", aprovado em 27/7/2018 (páginas 20 a 27 da peça 184), que orienta
para a necessidade, sempre que possível, de ser considerada a "visão comprador" na avaliação interna
elaborada pela companhia, consoante extraio dos itens do referido documento a seguir transcritos:
"3.6. Visão de valor da outra parte envolvida
A Visão de valor de terceiros, é difícil de ser estimada, pois as premissas utilizadas por estes em
suas avaliações não estão disponíveis (TMA, Preço dos Produtos, ganhos de integração com o ativo e
capacidade de gestão do ativo). No caso de um projeto de desinvestimento, a incerteza pode ser ainda
maior, pois o terceiro só é conhecido na fase final do processo. Já no caso de uma aquisição, a outra
parte envolvida é conhecida desde o início, contudo, o prazo para realizar a avaliação pode ser muito
menor. Embora, existam estas dificuldades citadas, sempre que possível devem ser realizadas as
avaliações considerando a visão da outra parte envolvida.
3.6.1. Visão de valor do comprador para um projeto de Desinvestimento
A visão de valor do comprador, quando houver, deve ser realizada de forma desintegrada ao
portfólio da Petrobras, fazendo uso de premissas de mercado utilizando, por exemplo, as taxas
mínimas de atratividade recomendadas pelos assessores financeiros.
Caso o comprador seja identificado, e seja possível, deve-se utilizar suas premissas, quantificar
sinergias da integração com seu portfólio, bem como potenciais melhorias da gestão e adequação de
atuação alinhada com sua estratégia. Quando não for possível obter as premissas da contraparte
poderá ser elaborada uma visão utilizando-se premissas de mercado, sem sinergias, com o objetivo de
complementar a análise econômica.
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Uma adequada visão do valor sob o ponto de vista do comprador pode fornecer informações
relevantes para o negociador Petrobras.
Esta visão de valor representa um referencial teórico de preço para a negociação.
Cabe destacar que a visão de valor do comprador calculada pela Petrobras embute um maior
nível de incerteza em relação à visão Petrobras, uma vez que, normalmente, a disponibilidade de
informações para desenvolver esta avaliação é bastante reduzida. Assim, a interpretação e utilização
dos resultados alcançados para esta visão devem considerar esta incerteza."
37. Finalmente, registro a necessidade da manutenção do sigilo deste voto e do relatório que o
antecede, visto que há informações empresariais estratégicas cuja divulgação pode ser prejudicial à
Petrobras. No entanto, inexiste óbices para que o acórdão a ser proferido seja tornado público.
Com estas considerações, voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
No curso das análises efetuadas no âmbito do processo de representação a ser instaurado em
cumprimento ao item 9.3.2. do acórdão que proponho, caso configurada a ocorrência de qualquer
irregularidade de que venha resultar dano ao erário, e com o propósito de agilizar o encaminhamento
da matéria, determinar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno, à unidade técnica responsável
pela instrução do processo que proponha ao relator a imediata conversão dos autos em tomada de
contas especial, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, para as audiências e citações,
identificação dos responsáveis e quantificação do débito.

ACÓRDÃO Nº 2301/2019 – TCU – Plenário
1. Processo TC-016.174/2016-0
2. Grupo II - Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional
3. Solicitante: Senado Federal
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural
(SeinfraPetróleo).
8. Representação legal:
8.1. Cíntia Maria Frutuoso Rafael Figueiredo (123.805/OAB-RJ) e outros, representando
Petróleo Brasileiro S.A.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação formulada pelo Senado
Federal para a realização de fiscalização nos procedimentos de venda da participação de 67,1933% na
Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras
Participações S.L. (PPSL), para a Pampa Energía.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. informar ao Senado Federal, com fundamento no art. 17, inciso II, e § 1º, inciso I, da
Resolução TCU nº 215/2008, que ao avaliar os procedimentos de venda da participação de 67,1933%
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na Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras
Participações S.L. (PPSL), para a Pampa Energía, divulgado por meio de fato relevante no dia 13 de
maio de 2016, o Tribunal de Contas da União constatou:
9.1.1. aprovação da venda da Pesa com risco de desvantagem para a Petrobras:
9.1.1.1. diferença expressiva entre as avaliações externas e interna que subsidiaram a tomada de
decisão da venda da Pesa, sendo que a aceitação da proposta é justa somente sob a ótica das avaliações
externas;
9.1.1.2. poucas semanas após a assinatura do contrato de compra e venda foram elaboradas
avaliações econômico-financeiras no âmbito da Mandatory Tender Offer da Pampa, para orientar a
decisão dos acionistas minoritários, e que se aproximaram das avaliações internas da Petrobras que
indicavam a desvantagem da negociação para a companhia;
9.1.1.3. riscos da aceitação da oferta baseada nas avaliações externas devido aos seguintes fatos:
1) a contratação do assessor financeiro, que também emitiu parecer sobre o valor justo da transação
(fairness opinion), se deu com renumeração integral vinculada ao sucesso da transação; 2) o outro
agente emissor de parecer sobre o valor justo da transação participou do empréstimo ponte que
financiou a operação, contrariando cláusula de conflito de interesse avençada entre as partes; 3) no
relatório de avaliação econômico-financeira da transação (valuation report) adicional emitido constava
a restrição de não ser aplicável a qualquer transação que pudesse ocorrer envolvendo os ativos
avaliados; 4) inexistência de mecanismos de controle para detectar e corrigir inconformidades nos
relatórios de avaliações externas dos processos de desinvestimentos;
9.1.1.4. afastamento da Comissão de Alienação na fase de negociação da proposta com o
potencial comprador, em descumprimento aos normativos internos da Petrobras;
9.1.1.5. implementação tardia das premissas econômicas de cada cenário corporativo nas
apresentações das avaliações internas aos decisores;
9.1.1.6. ausência de um dos cenários corporativos internos e das percepções externas do valor da
oferta nos gráficos e tabelas comparativos que compuseram a documentação de suporte à decisão;
9.1.1.7. exposição dos resultados da avaliação interna aos decisores com amplitude excessiva e
sem a utilização das metodologias de análise de risco previstas no normativo interno da Petrobras, que
poderiam auxiliar na produção de uma informação de melhor qualidade;
9.1.1.8. celeridade nas aprovações das deliberações de aprovação da venda da Pesa na Diretoria
Executiva e no Conselho de Administração.
9.1.2. irregularidades na contratação do Banco Itaú BBA S.A. para a emissão de relatório de
avaliação econômico-financeira da transação (valuation report) para o Projeto Moma:
9.1.2.1. execução de serviços sem cobertura contratual;
9.1.2.2. forma de contratação inadequada, mediante aditivo contratual que alterou o objeto do
contrato original;
9.1.2.3. ausência de justificativa técnica e econômica para a contratação;
9.1.3. inconformidades dos procedimentos realizados em relação aos normativos internos da
Petrobras:
9.1.3.1. existência de vícios formais e materiais na documentação produzida no processo, que
podem ser sintetizados em:
9.1.3.1.1. falta de padronização de documentos;
9.1.3.1.2. ausência de controle temporal da documentação produzida;
9.1.3.1.3. as atividades de conformidade e de monitoramento e controle não abarcaram a
totalidade do processo;
9.1.3.1.4. ausência de controle regular das comunicações realizadas com os potenciais
compradores;
9.2. determinar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento
Interno do TCU, que:
9.2.1. implemente, no prazo de 60 (sessenta) dias, mecanismos de controle para detectar e
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corrigir inconformidades nos relatórios de avaliações externas dos ativos destinados à alienação nos
processos de desinvestimentos, incluindo: verificação do cumprimento do escopo do serviço;
verificação da observação plena das especificações e verificação da consistência interna dos relatórios
(fluxo de caixa, taxa de desconto e montante da dívida do ativo, este último quando aplicável),
conforme o art. 40, incisos VII e IX, da Lei nº 13.303/2016, atentando para que em nenhuma hipótese
seja comprometida a autonomia do avaliador e observando os princípios da eficiência, da
economicidade e da razoabilidade;
9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o relatório final da Comissão para
Análise de Aplicação de Sanção – CAASE a que se refere o DIP A&D/CADROE 24/2019, criada para
apurar se a participação da controladora do Banco Crédit Agricole Brasil S.A. no pull de instituições
que financiaram a compra da Pesa pela Pampa Energía constitui-se descumprimento da cláusula 2.27 e
2.27.1 do contrato com a Petrobras;
9.3. determinar à Segecex que:
9.3.1. faça incluir cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, no
processo a ser autuado para cuidar do acompanhamento da atual Carteira de Desinvestimentos da
Petrobras no biênio 2019-2020, nos termos do Acórdão nº 442/2017-TCU-Plenário, relator Ministro
José Múcio Monteiro, para que seja avaliado se as constatações do achado referido no item 9.1.3 supra
requerem tratamento em face do normativo atual;
9.3.2. providencie a abertura de processo de representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do
Regimento Interno, para análise mais aprofundada das fundamentações econômico-financeiras que
subsidiaram a tomada de decisão do Projeto Moma, a fim de se verificar a consistência das avaliações
realizadas para suporte à decisão e a diligência da gestão da Petrobras e do Conselho de Administração
no tratamento das informações produzidas e os consequentes efeitos e responsabilização pelas
irregularidades descritas nestes autos, em especial quanto ao seguinte: afastamento da comissão de
negociação de várias fases ao longo do processo de venda da Pesa; celeridade da Diretoria Executiva e
do Conselho de Administração na deliberação de aprovação da venda da Pesa; falta de diligência no
tratamento das informações disponíveis; circunstâncias e justificativa da contratação do relatório de
avaliação econômico-financeira da transação (valution report) do Banco Itaú BBA S.A., apresentado
em apenas 1 (um) dia; e os fatos posteriores à venda da Pesa descritos no item 6.1.2.7 do relatório de
fiscalização à peça 181;
9.3.3. no âmbito do processo de representação a que se refere o item anterior, levar em conta os
subsídios do relatório final da Comissão para Análise de Aplicação de Sanção – CAASE mencionado
no item 9.2.2 supra;
9.4. considerar integralmente sigiloso o relatório e voto que fundamentam a presente
deliberação;
9.5. encaminhar ao Senado Federal, em atenção ao Requerimento nº 374/2016 e nos termos do
art. 17, inciso II, e § 1º, inciso I da Resolução TCU nº 215/2008, cópia do relatório de fiscalização
(peça 181), bem como deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam:
9.5.1. alertar a autoridade solicitante sobre o caráter sigiloso desses documentos, exceção feita ao
acórdão;
9.6. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos
dos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno e 17, inciso II, da Resolução TCU nº 215/2008,
mantendo o respectivo sigilo, exceto do acórdão;
9.7 Encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que o
fundamentam, ao Ministério Público Federal, alertando sobre o caráter sigiloso desses documentos,
exceção feita ao acórdão.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2301-37/19-P.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz e
Raimundo Carreiro (Relator).
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz.
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 021.468/2018-4
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SDA/Mapa)
Representação legal: não há
SUMÁRIO:
AUDITORIA
OPERACIONAL.
SDA/MAPA.
ATIVIDADES
DE
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DEFESA AGROPECUÁRIA FEDERAL. VISÃO SISTÉMICA
SOBRE O DESEMPENHO DE ALGUNS DEPARTAMENTOS (DIPOA, DIPOV, DSVI E DSA).
IDENTIFICAÇÃO DE FRAGILIDADES RECORRENTES DETECTADAS PELO CONTROLE
INTERNO E EXTERNO E DIAGNÓSTICOS DA PRÓPRIA SDA/MAPA. POSSIBILIDADES DE
MELHORIA. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA. PLANO DE AÇÃO
CONJUNTO. COMUNICAÇÕES.
Relatório
Trata-se o presente processo de auditoria operacional realizada por equipe de auditores da
Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) com o
objetivo de avaliar os processos de trabalho e identificar possibilidades de melhoria na fiscalização
agropecuária federal, no suporte de tecnologia da informação e no processo administrativo
sancionatório decorrente das infrações autuadas na execução dessas atividades, a cargo da Secretaria
de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/Mapa).
2. Para contextualizar as questões formuladas, escopo, achados, conclusões e propostas de
encaminhamento delineadas pela equipe de trabalho, transcrevo, com ajustes de forma, o relatório de
auditoria juntado como instrução e chancelado pelo diretor e secretário da SecexAgroAmbiental 2.
“1. Introdução
1. Trata-se de relatório de Auditoria Operacional na Fiscalização Agropecuária Federal executada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A auditoria foi autorizada por Despacho do
Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira no âmbito do TC 012.226/2018-1.
2. O setor agropecuário é de grande importância para a economia brasileira tendo atingido a produção de
R$ 299 bilhões, sendo o de maior crescimento em 2017 (13%, frente a uma média de 0,28% de crescimento dos
demais setores), o que contribuiu significativamente para o resultado positivo do Produto Interno Bruno (PIB)
no ano (1%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
3. Além disso, o agronegócio se destaca nas exportações de produtos brasileiros tendo contribuído
positivamente para o superávit da balança comercial: as exportações do agronegócio brasileiro somaram 96
bilhões de dólares em 2017, com aumento de 13% em relação a 2016. Sem a exportação do agronegócio
brasileiro, a balança comercial seria deficitária em 15 bilhões de dólares, segundo o MAPA.
4. Nesse contexto, cabe destacar o papel do MAPA na defesa agropecuária, cujos objetivos que constam
no art. 27-A da Lei de Política Agrícola (Lei 8.171/1991) são: ‘assegurar a sanidade vegetal e animal, a
idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária e a identidade e segurança higiênico-sanitária
dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores, com o fim de garantir a manutenção e
permanente aperfeiçoamento do setor agropecuário brasileiro’.

2

Peças 110, 111 e 112.
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5. Para o alcance desses objetivos, o Ministério promove, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária
(SDA), fiscalização em produtos e seus derivados, bem como nos insumos e serviços usados nas atividades
agropecuárias, visando garantir o cumprimento das normas de defesa agropecuária e os compromissos
internacionais firmados pela União.
6. O escopo da presente auditoria contemplou a avaliação dos processos de fiscalização/inspeção de
insumos pecuários e agrícolas e de produtos de origem animal e vegetal realizados pelo MAPA, a fim de
verificar a eficácia e identificar oportunidades de melhoria. Além disso, foram examinados o suporte de
Tecnologia da Informação (TI) ao exercício das atividades de fiscalização e inspeção e o Processo
Administrativo Sancionatório (PAS) decorrente das infrações autuadas nessas atividades.
7. Na etapa de planejamento foram definidas as questões investigadas:
a) Em que medida os procedimentos de planejamento, execução e monitoramento da fiscalização e
inspeção federal agropecuária realizados pelo MAPA estão aderentes aos normativos vigentes de forma a
garantir, com razoável segurança, a idoneidade dos insumos utilizados na agropecuária e a segurança higiênicosanitária dos produtos agropecuários destinados aos consumidores finais;
b) Em que medida o MAPA possui suporte de TI suficiente para o efetivo exercício das atividades de
fiscalização e inspeção federal agropecuária;
c) Em que medida o processo administrativo decorrente das infrações autuadas nas atividades de
fiscalização e inspeção do MAPA é transparente e uniforme.
8. Dessa forma, foram analisadas as atividades realizadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (Dipoa), Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Departamento de
Fiscalização de Insumos Pecuários (DFIP) e Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA), bem
como as ações executadas pelas unidades subordinadas a esses departamentos, pelas Superintendências Federais
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA) e pelos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagro) que
estão relacionadas ao processo de fiscalização/inspeção.
9. O Departamento de Saúde Animal (DSA), o Departamento de Sanidade Vegetal (DSV) e os demais
órgãos do MAPA que participam da Defesa Agropecuária como o Sistema de Vigilância Agropecuária
Internacional (Vigiagro) não fizeram parte do escopo desta auditoria. O foco deste trabalho foi na avaliação dos
órgãos que atuam diretamente nas atividades de fiscalização/inspeção, isto é, que verificam o cumprimento de
obrigações legais de pessoas jurídicas ou físicas da iniciativa privada.
10. A metodologia aplicada neste trabalho segue as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União
(NAT). Os procedimentos de auditoria foram aplicados nos estados de Goiás (GO), Pará (PA), Paraíba (PB),
Paraná (PR), Pernambuco (PE) e no Distrito Federal (DF).
11. Nessas localidades foram realizadas reuniões com os gestores das unidades técnicas da SDA, das SFA
e dos Lanagro; de entidades estaduais de defesa agropecuária e de algumas entidades representativas de
estabelecimentos produtores agropecuários. Além disso, efetuou-se observação direta das atividades de
fiscalização e inspeção dos servidores do MAPA em diversos estabelecimentos. Ademais, foi solicitado aos
Auditores Fiscais Federais Agropecuários (AFFA) que respondessem a um questionário estruturado.
12. Vale ressaltar a parceria desenvolvida pelo TCU com a Polícia Federal para compartilhamento de
informações da operação Carne Fraca e da operação Trapaça, cujas investigações são referentes a crimes
ocorridos no âmbito do exercício das atividades da SDA. Isso, como forma de auxílio na identificação de riscos
existentes no MAPA, bem como apoio na proposição de melhorias nos controles para evitar que as fraudes e
irregularidades identificadas nas citadas operações continuem a ocorrer.
13. Este relatório está organizado em capítulos que apresentam um resumo da visão geral, seis achados
identificados, conclusões e propostas de encaminhamento. Os achados foram estruturados de forma sintetizada e
apresentam a situação encontrada, causas, efeitos e proposta de encaminhamento. Nos elementos pós-textuais
estão dispostos: as referências, o glossário, a análise dos comentários dos gestores; os fluxos dos processos de
trabalho de planejamento das fiscalizações na SDA; o detalhamento da metodologia utilizada nesta auditoria; o
questionário aplicado na pesquisa realizada com os AFFA; o resultado da pesquisa realizada com os AFFA; a
visão geral completa; a matriz de planejamento e a matriz de achados.
2. Visão Geral
14. O orçamento destinado à defesa agropecuária sofreu redução nos recursos alocados para a atividade,
que passou de 7% do orçamento total do MAPA no ano de 2012 para 4% em 2018.
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15. As atividades de planejamento, normatização, coordenação e supervisão das atividades de fiscalização
e inspeção agropecuárias são responsabilidade da SDA, que é um órgão específico singular do MAPA. A
imagem abaixo ilustra o atual organograma da SDA:
Tabela 1 - Organograma SDA

Fonte: Apresentação SDA em 03/05/2018

16. De acordo com o escopo definido nesta auditoria, serão analisadas as competências e os processos dos
seguintes departamentos da SDA: Dipoa, Dipov, DFIP e DFIA.
17. Ao Dipoa compete a fiscalização e a inspeção de estabelecimentos de produtos de origem animal que
realizam comércio interestadual ou internacional. É responsável por programar, coordenar, promover,
acompanhar, avaliar e executar, por intermédio de suas unidades descentralizadas, as atividades de inspeção e de
fiscalização sanitária e industrial de produtos e derivados de origem animal, inclusive aquícola e pesqueira.
18. A execução da fiscalização e inspeção de produtos de origem animal, que competia às SFA, após
alteração do Decreto 9.250/20173, passou a ser responsabilidade dos dez Serviço de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (Sipoa) subordinados ao Dipoa. Esses serviços são sediados em diferentes localidades do país,
de forma a abranger regionalmente todos os estabelecimentos registrados no departamento.
19. Para os demais departamentos da SDA, a fiscalização e inspeção são executadas no âmbito da Divisão
de Defesa Agropecuária (DDA) das SFA localizadas nas capitais das 27 unidades da federação. Apesar de as
SFA não serem subordinadas hierarquicamente aos departamentos da SDA, conforme dispõe a Portaria
561/2018, elas respondem tecnicamente a esses departamentos quando realizam fiscalizações e inspeções.
20. Assim, às SFA compete, consoante as orientações técnicas e administrativas dos órgãos específicos
singulares e setoriais do MAPA, executar atividades e ações de defesa sanitária, inspeção, classificação e
fiscalização agropecuárias, incluída a sanidade pesqueira e aquícola.
21. O Dipov é responsável por programar, coordenar, promover, acompanhar e avaliar as atividades de
fiscalização e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de produtos vegetais e de seus derivados; de bebidas, de
3

o Decreto 9.250/2017 (utilizado como base pela equipe de trabalho da SecexAgroAmbiental) foi revogado pelo Decreto
9.667/2019, de 2/1/2019 (após o fechamento dos exames e do relatório de auditoria em 7/12/2018), que dentre outras
providências, alterou a estrutura administrativa e regimental da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA):
manutenção do Departamento de Fiscalização de Produtos de Origem Animal (Dipoa);
manutenção do Departamento de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal (Dipov);
junção do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA) com o Departamento de Sanidade Vegetal (DSV),
formando o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI);
junção do Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuário (DFIP) com o Departamento de Saúde Animal (DSA),
formando o Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários (DSA), sendo que o registro e a fiscalização de
produtos destinado à alimentação animal, que pertencia ao DFIA, foi transferida para o Dipoa;
criação de três novos departamentos transversais: Departamento de Serviços Técnicos (DST), Departamento de Suporte e
Normas (DSN), Departamento de Gestão Corporativa (DGC), sendo que a Coordenação-Geração de Vigilância
Agropecuária Internacional (CGVAI)e a Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários (CGLA) passaram a ser
vinculados ao Departamento de Serviços Técnicos (DST).
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vinhos e de derivados da uva e do vinho; e de fiscalização da classificação de produtos vegetais, de seus
subprodutos e de resíduos de valor econômico. Sendo assim, o departamento é dividido em duas áreas:
qualidade vegetal; e bebidas e vinho.
22. Quanto ao DFIP, compete programar, coordenar, promover, acompanhar e avaliar a execução das
atividades de inspeção e fiscalização de fabricação, comercialização e emprego de produtos de uso veterinário;
de inspeção e fiscalização de fabricação e comercialização de produtos destinados à alimentação animal; e de
inspeção e fiscalização de material de multiplicação animal. Dessa forma, o departamento é composto por três
áreas: produtos de uso veterinário, alimentação animal e material genético animal.
23. O DFIA, por sua vez, é incumbido de programar, coordenar, promover, acompanhar e avaliar a
execução de atividades de fiscalização da produção, da importação, da exportação e do trânsito interestadual de
agrotóxicos de seus componentes e afins; de fiscalização da produção, da importação, da exportação e da
comercialização de fertilizantes, corretivos, inoculantes, remineralizadores e substrato para plantas; e da
fiscalização da produção, da certificação e da comercialização de sementes e mudas. Assim sendo, o
departamento é constituído de três áreas: agrotóxicos, fertilizantes e sementes e mudas.
24. Cabe ressaltar que a execução das fiscalizações e inspeções realizadas diretamente pela SDA ou pelas
SFA tem o apoio dos Lanagro, que são unidades descentralizadas diretamente subordinadas à CoordenaçãoGeral de Laboratórios Agropecuários da Secretaria de Defesa Agropecuária (CGAL), a quem compete executar
atividades e ações de suporte laboratorial aos programas e às ações da SDA e SFA.
25. Atualmente a rede de Lanagro é composta por seis laboratórios localizados nos estados de Goiás,
Minas Gerais, Pará, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul.
26. Em relação ao suporte de Tecnologia da Informação (TI) ao exercício das atividades de fiscalização e
inspeção, cabe à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), unidade vinculada à SecretariaExecutiva do MAPA, planejar, coordenar e regulamentar, os processos referentes à gestão dos recursos de TI,
especialmente os relacionados à infraestrutura física, software e serviços correlatos, sistemas de informação,
bancos de dados, redes de comunicação, segurança da informação, qualidade de produtos e serviços, suporte e
relacionamento com o usuário. Em suma, a CGTI é responsável por centralizar todas as atividades relacionadas
à TI do MAPA.
27. Por sua vez, quanto ao PAS, não há no MAPA unidade específica que concentre as atividades
administrativas decorrentes das atuações e fiscalizações realizadas pela SDA ou SFA. Sendo assim, cada área
dos departamentos da SDA possui um normativo e um rito específico, conforme será detalhado no decorrer
deste relatório.
3. Achados
28. O trabalho permitiu uma visão sistêmica sobre o objeto avaliado e apontou fragilidades na
sustentabilidade do atual modelo de fiscalização federal agropecuária, o que pode impactar na idoneidade dos
insumos e na segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários destinados aos consumidores finais.
29. A necessidade de reavaliar a forma de atuação e o modelo existente para que se que garanta
eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados pela Defesa Agropecuária está alinhada com
diagnósticos anteriores, tais como: auditoria do TCU no MAPA que analisou as condições de higiene e de bemestar animal em abatedouros bovinos (TC 030.013/2013-5); Plano de Defesa Agropecuária (PDA), elaborado
em 2015 (peça 80); produtos da consultoria contratada para reestruturação da SDA em 2017 (peças 81, 82 e 83);
e Nota Técnica 20/2018/MAPA/SDA/MAPA (peça 84).
30. A auditoria realizada por este Tribunal, no ano de 2013, examinou a legislação e os controles internos
do MAPA quanto à observância das condições de higiene e de tratamento adequado dos animais nos
abatedouros, bem como verificou a aderência das normas nacionais às regras e aos padrões internacionais
relacionados ao tema. Os principais problemas encontrados foram: insuficiência de mecanismos de
acompanhamento gerencial das SFA; adoção de controles mais rígidos em frigoríficos exportadores em
comparação aos que atendem o mercado interno; ausência de divulgação dos resultados das fiscalizações;
desatualização do normativo que estabelece as regras de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal (Riispoa); e desalinhamento entre os normativos nacionais de bem-estar animal e de abate humanitário
com os requisitos definidos pela The World Organization for Animal Health (OIE).
31. De acordo com o PDA elaborado pelo MAPA, as demandas à SDA têm aumentado
proporcionalmente ao crescimento do agronegócio brasileiro, mas a sua estrutura não vem acompanhando esse
crescimento, ocasionando, em alguns casos, atendimento inadequado. Sendo que foram consideradas como
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causas: redução de pessoal, falta de sistemas informatizados, inadequação de equipamentos e tecnologias,
desatualização e inadequação de comandos normativos, restrições orçamentárias e financeiras.
32. Ademais, a empresa NeoPublica foi contratada para elaborar um diagnóstico situacional da SDA,
sendo que os principais problemas identificados para a execução das atividades foram os seguintes:
obsolescência da legislação; excesso de regramentos e falta de padronização; falta de mapeamento dos
processos de trabalho; deficiência na manualização dos processos de trabalho; falta de transparência e
dificuldade de acesso aos procedimentos; falta de segregação de funções; existência de atividades que não tem
relação direta com a defesa sanitária; baixo reconhecimento e aceitação das coordenações transversais;
restrições orçamentárias e financeiras; dificuldade para gestão da cadeia de suprimentos e logística; deficiência
em tecnologia da informação e comunicação; dificuldades com consultoria jurídica e contencioso judicial;
dificuldades com o controle interno; ausência de sistematização de trabalho de Ouvidoria; e dificuldade em
gestão de pessoas.
33. Já a Nota Técnica 20/2018/MAPA/SDA/MAPA apresenta proposta para modernização da defesa
agropecuária no Brasil, com redefinição do modelo institucional da SDA; criação de taxas para suporte
financeiro das ações de defesa agropecuária; previsão de transferência legal de recursos aos estados e
municípios; criação de entidade privada de interesse público para apoio à execução de defesa agropecuária.
34. Nesse sentido, as seções seguintes apresentarão as constatações identificadas nos achados de auditoria
do presente trabalho.
3.1. Há Deficiências na Inspeção Permanente dos Produtos de Origem Animal
35. Na inspeção permanente realizada pelo MAPA foi constatada insuficiência e, em alguns casos,
ausência de servidores em estabelecimentos que realizam abates, em descumprimento aos normativos vigentes.
Além disso, foi observado que são realizados procedimentos desnecessários e defasados.
36. Os estabelecimentos industriais que realizam comércio interestadual ou internacional de produtos de
origem animal devem estar registrados no Dipoa, junto ao Serviço de Inspeção Federal (SIF). Esse serviço é
responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal destinados aos mercados interno e externo.
37. Os produtos de origem animal sob responsabilidade do MAPA são registrados e aprovados pelo SIF,
recebendo um carimbo ou selo que representa a garantia da certificação sanitária e tecnológica dos produtos
para o consumidor. Além disso, cada estabelecimento industrial recebe um número SIF registrado junto ao
MAPA.
38. O Dipoa realiza a fiscalização/inspeção de duas formas: periódica e permanente. No primeiro caso, os
servidores realizam as inspeções em intervalos planejados e verificam se os estabelecimentos estão cumprindo
as normas de produção, já no segundo, os servidores ficam lotados permanentemente no SIF, localizado dentro
do estabelecimento industrial, onde realizam diariamente os procedimentos de fiscalização/inspeção.
39. Segundo o art. 11 do Decreto 9.013/2017, que dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal (Riispoa), a inspeção permanente dever ser realizada nos seguintes
casos:
Art. 11. A inspeção federal será instalada em caráter permanente nos estabelecimentos de carnes e
derivados que abatem as diferentes espécies de açougue e de caça.
§ 1º No caso de répteis e anfíbios, a inspeção e a fiscalização serão realizadas em caráter permanente
apenas durante as operações de abate.
§ 2º Nos demais estabelecimentos previstos neste Decreto, a inspeção federal será instalada em caráter
periódico.
40. No âmbito do Dipoa, as inspeções/fiscalizações permanentes dos estabelecimentos são atribuições
específicas de AFFA com formação em Medicina Veterinária (AFFA-MV), do Agente de Inspeção Sanitária e
Industrial de Produtos de Origem Animal (Aisipoa) e dos demais cargos efetivos de atividades técnicas de
fiscalização, nos termos do art. 14 do Riispoa.
3.1.1 Da inadequação do modelo de inspeção permanente para a realidade institucional
41. Em entrevistas realizadas com gestores do MAPA, foi informado que alguns estabelecimentos
estavam operando sem a presença do AFFA ou com quantitativo insuficiente para realização das atividades
descritas no Riispoa. Além disso, foi relatada carência de servidores de outros cargos que atuam na fiscalização
permanente.
42. Para avaliar se os estabelecimentos que realizam abates estavam com o quantitativo adequado de
servidores do MAPA lotados, considerando cargos e especialidades, para realização da inspeção permanente,
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foram requisitados à SDA os normativos ou estudos que definem a quantidade de servidores por cargo e
especialidade necessários para realização da inspeção permanente.
43. Os parâmetros existentes nas cópias das duas portarias enviadas pela SDA (peças 85 e 86), e no
documento técnico (peça 87), não foram utilizados para a avaliação do atual cenário da inspeção permanente por
serem muito antigos, já que foram publicados em 1995 (Portaria 711/95), 1998 (Portaria 210/98) e o terceiro
documento elaborado em 1971 sequer foi publicado. Além disso, eles só definem parâmetros mínimos nas
linhas de inspeção post mortem, sendo que há diversas outras atividades atribuídas aos servidores do MAPA.
44. Adicionalmente, a SDA encaminhou cópia do Memorando-Circular 2/2017/Dipoa/SDA/MAPA, que
serviu de orientação para dimensionamento do quadro de AFFA-MV necessário às atividades de inspeção ante e
post mortem (peça 88).
45. Essa norma, que somente trata de AFFA-MV, define a quantidade de auditores baseada no número de
dias e turnos de abate. Além disso, a análise foi fundamentada apenas na carga horária, sendo que existem
outros fatores que influenciam no número de servidores necessários como a produtividade e o histórico do
estabelecimento.
46. O cálculo para definição do quantitativo de AFFA-MV foi baseado na carga horária semanal de 40
horas, conforme tabela abaixo:
Tabela 2 - Quantitativo de AFFA-MV
FFA
Número de turnos de abate
Número de dias por semana
1
1
1a5
2
2
1a5
3
3
1a5
2
1
Mais que 5
4
2
Mais que 5
6
3
Mais que 5
Fonte: Equipe de Auditoria, com base no Memorando-Circular 2/2017/ Dipoa/SDA/MAPA

47. Foi realizada comparação entre o quantitativo de AFFA-MV lotado nos estabelecimentos que
realizam abate e os parâmetros especificados de número mínimo de servidores do Memorando-Circular
2/2017/Dipoa/SDA/MAPA, já que é o mais recente e define o número necessário para todos os
estabelecimentos com inspeção permanente.
48. Verificou-se que seriam necessários 849 AFFA-MV para a inspeção permanente em todos os
estabelecimentos registrados e que atualmente há 587 AFFA-MV lotados. Assim, observa-se uma defasagem no
número mínimo de AFFA-MV de 262 servidores, o que corresponde a cerca de 45% do total de auditores fiscais
lotados em fiscalização permanente, considerando a métrica mínima com base na carga horária. As informações
estão consolidadas no quadro abaixo:
Tabela 3 - Quantidade de AFFA-MV em lotação permanente
Estabelecimentos Estabelecimentos
AFFA-MV
AFFA-MV
Ativos**
sem AFFA-MV**
mínimo*
atual**
420
51
849
587
Fonte: Equipe de Auditoria
* Cálculo considerando Memorando-Circular 2/2017/Dipoa/SDA/MAPA
** Resposta ao Ofício de Requisição Ofício 5-264/2018/TCU/SecexAmbiental, peça 57

Diferença
262

49. Além disso, constatou-se que 51 (12%) estabelecimentos estão funcionando sem a presença de AFFAMV, o que contraria as normas vigentes, já que várias das atividades de inspeção permanente são exclusivas dos
AFFA-MV. Em relação ao porte dessas empresas, identificou-se que a maioria, 59%, possuem pequena
capacidade de produção, enquanto 18% e 23% detêm, respectivamente média e alta capacidade produtiva.
50. Cabe ressaltar que nesses locais a inspeção oficial ocorre mesmo sem a presença permanente do
AFFA-MV, realizada normalmente por médicos veterinários com contratos temporários, Aisipoa ou de forma
periódica por AFFA-MV, o que contraria as normas vigentes.
51. Um exemplo dessa situação foi verificado em visita a um abatedouro de pequeno porte no estado de
Goiás, em que não havia AFFA-MV lotado permanentemente, mas um médico veterinário com contrato
temporário e 2 Aisipoa. Para as atividades exclusivas do AFFA-MV, por exemplo autuação de sanções, havia
apoio periódico de um Auditor Fiscal lotado na SFA do Distrito Federal.
52. O Dipoa apresentou dificuldade para consolidar as informações dos servidores lotados em inspeção
permanente. Assim, enviou os dados três vezes para a equipe de auditoria na tentativa de eliminar as
inconsistências, sendo que o quadro acima refere-se ao último envio, conforme e-mail de 16/10/2018 (peça 89),
em que constam os dados pessoais dos servidores em inspeção permanente.
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53. Posteriormente, no dia 12/11/2018, após o Painel de Referência em que foram apresentadas as
principais conclusões deste trabalho, foram encaminhadas novas informações (peça 90). Dessa vez, apenas com
dados consolidados, o que impossibilitou que a equipe de auditoria validasse os dados, verificando possíveis
inconsistências como: AFFA lotados em diferentes estabelecimentos, AFFA lotados periodicamente em
estabelecimentos, estabelecimentos sem AFFA. Segue quadro com os novos dados enviados
Tabela 4 - Quantidade de AFFA-MV em lotação permanente – novos dados
Estabelecimentos Estabelecimentos
Ativos*
sem AFFA-MV*
419
19
Fonte: Equipe de Auditoria
* Dados enviados por e-mail pelo Dipoa no dia 12/11/2018

AFFA-MV
mínimo*
865

AFFA-MV
atual*
646

Diferença
219

54. Apesar da divergência quanto aos números apresentados pelo MAPA, verifica-se que há
estabelecimentos funcionando sem a presença de AFFA-MV, além de defasagem significativa de AFFA-MV
lotados em inspeção permanente, considerando os parâmetros mínimos. Importante ressaltar que, considerando
todas as atribuições definidas normativamente para os AFFA-MV, a defasagem é maior.
55. O Riispoa estabelece diversas atividades que devem ser realizadas pela equipe do SIF, por exemplo:
verificação documental ante mortem; avaliação do comportamento e do aspecto do animal e dos sintomas de
interesse para as áreas de saúde animal e pública; autorização para abate; análise da necessidade de abate de
emergência; interrupção do abate ou redução de sua velocidade, caso se identifique deficiência no curso do
abate; realização dos procedimentos de inspeção post mortem; verificação dos autocontroles dos
estabelecimentos.
56. Algumas dessas atividades são exclusivas do AFFA-MV como: avaliação das condições apropriadas
do animal para abate; acompanhamento do abate de emergência; julgamento e destinação das carcaças e dos
órgãos que foram identificados com anomalias; assinatura de certificados sanitários destinados ao comércio
internacional.
57. Ademais, os AFFA-MV ainda são responsáveis por gerenciar os funcionários das empresas que
auxiliam nas atividades de inspeção dos produtos. Esses empregados realizam atualmente grande parte das
atividades de fiscalização, atuando na linha de inspeção post mortem para identificar as partes dos animais com
suspeita de estar imprópria para o consumo, bem como auxiliando em outras tarefas administrativas.
58. Esses profissionais compõem a equipe do SIF e sua atuação está prevista no art. 73 do Riispoa: ‘os
responsáveis pelos estabelecimentos ficam obrigados a disponibilizar, sempre que necessário, pessoal para
auxiliar a execução dos trabalhos de inspeção, conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento’.
59. Assim, verifica-se a existência de conflito de interesse na atuação desses funcionários conhecidos
como ‘Art. 73’ já que são treinados e orientados pelos servidores do MAPA e exercem parte central da inspeção
permanente, mas são vinculados funcionalmente, ou sejam, são pagos pelos estabelecimentos que auxiliam a
fiscalizar.
60. Além desse aspecto, o treinamento e a gestão desses empregados geram uma carga extra relevante de
trabalho para os servidores do MAPA, já que atualmente, conforme informado pelo diretor do Dipoa em reunião
realizada no TCU no dia 12/11/2018, são aproximadamente 12.000 atuando em inspeção permanente.
61. Outro ponto que merece destaque é o fato de que 11 AFFA-MV estão lotados permanentemente em
estabelecimentos que não fazem abate. Assim, existe um cenário no qual há estabelecimentos em que há
exigência legal da presença do AFFA-MV permanentemente e não há nenhum, enquanto AFFA-MV estão
lotados onde não há qualquer exigência normativa para fiscalização permanente.
62. O motivo para lotação de servidores de forma permanente em locais em que não há tal exigência
legal, de acordo com as reuniões realizadas com os gestores do MAPA e das SFA visitadas, é a existência de
estabelecimentos que, devido ao tamanho e capacidade de produção, justifica esse tratamento diferenciado.
63. Além disso, observou-se que existem 28 abatedouros nos quais o número de AFFA-MV está acima do
mínimo estabelecido no Memorando-Circular 2/2017/DIPOA/SDA/MAPA.
64. Importante ressaltar que a análise foi feita apenas para o cargo de AFFA-MV, visto que o memorando
retro mencionado trata somente desse cargo.
65. Diante do que foi apurado, constatou-se que o modelo atual de fiscalização de abatedouros exige um
número de AFFA-MV superior ao atual quadro de pessoal lotado em fiscalização permanente.
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66. O quadro de pessoal do MAPA ainda tem uma tendência a se reduzir nos próximos anos tendo em
vista a aposentadoria de servidores. Analisando-se o Painel de Pessoal do MAPA (acessado em 29/10/2018),
apurou-se que cerca de 40% do total dos servidores do Ministério já se encontram em abono de permanência.
67. O MAPA realizou, em 2017, concurso para admissão de 300 médicos veterinários com base na Lei
8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público. Desse total, foram lotados 219 na inspeção permanente.
68. Entretanto, esses médicos veterinários apesar de poderem compor a equipe SIF instalada
permanentemente nos abatedouros, não podem realizar uma série de atribuições, que são privativas dos AFFAMV.
69. Essa carência relatada já vêm ocorrendo ao longo dos anos. Em 2013, o TCU realizou auditoria na
qual verificou que para a cadeia bovina havia uma relação de 0,8 FFA (Fiscal Federal Agropecuário – antigo
nome do cargo de AFFA) por estabelecimento.
70. Considerando que muitos estabelecimentos funcionavam em mais de 1 turno, precisariam ser
contratados 1.562 fiscais para atender à demanda de toda SDA, de acordo com o relatório.
71. Dessa forma, aquele trabalho, Acórdão 3.293/2014-Plenário, concluiu pela inviabilidade da
manutenção de inspeção permanente nas condições existentes, e recomendou ao MAPA a elaboração de estudos
sobre a conveniência da realização de toda a Inspeção Federal em caráter periódico.
72. Em referência ao questionamento das medidas para cumprimento do referido acórdão, a SDA
respondeu, em 18/06/2018, peça 91:
‘o RIISPOA define que a inspeção federal será em caráter permanente nos abatedouros das diferentes
espécies de açougue e de caça e nos demais estabelecimentos previstos neste regulamento. Além disso, as
atividades de fiscalização de produtos de origem animal são finalísticas e, portanto, não podem ser delegadas a
outros entes não pertencentes ao Estado Brasileiro, portanto, não consideram conveniente, nem oportuna, nem
legal, a recomendação.’
73. Destaca-se que, em 2015, o Decreto 8.444/2015 alterou o Riispoa, e, desde então, os estabelecimentos
que recebem e distribuem leites e ovos deixaram de ser inspecionados permanentemente, e que os mesmos
representam 45% dos estabelecimentos com SIF atualmente. Mesmo diante de tal redução no número de
estabelecimentos, nos dias atuais há defasagem de servidores do MAPA para realizar a inspeção permanente.
74. Para analisar a opinião dos Auditores Fiscais quanto à criticidade do funcionamento de abatedouros
sem AFFA-MV lotados, foram inseridas duas questões sobre esse tema na pesquisa encaminhada aos AFFA.
Apesar do resultado da consulta representar apenas uma percepção dos participantes da pesquisa, verificou-se
que 76% dos que responderam, concordam totalmente ou parcialmente, com a afirmação: o funcionamento de
abatedouros sem AFFA-MV lotados permanentemente gera um risco iminente para a saúde dos consumidores
dos produtos desses estabelecimentos. Desses, 82% consideram, muito alto ou alto, o risco iminente, conforme
gráficos abaixo:
Gráfico 8 - Questionário: estabelecimentos sem AFFA-MV e risco iminente

Fonte: Equipe de Auditoria

75. Uma possível solução para os problemas enfrentados e que foi adotada por alguns estados da
federação foi a busca de modelos alternativos de inspeção em abatedouros, em que parte das atividades são
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executadas por empresas terceirizadas como ocorre nas fiscalizações estaduais em SC, PR e RS. Em visita
realizada à Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná - Adapar, os gestores entrevistados informaram que o
modelo de inspeção permanente era inviável e que o alteraram em 2015 para permitir o credenciamento de
empresas para realização da inspeção ante e post mortem e a fiscalização periódica da atuação desses
profissionais, o que, segundo eles, trouxe melhorias para a defesa agropecuária do estado do Paraná.
76. Em relação a esses modelos alternativos, a SDA expôs, em resposta ao relatório preliminar
encaminhado para análise, que considera as atividades de inspeção permanente em estabelecimentos de abate
indelegáveis, de acordo com o princípio da independência na atuação da administração pública exercida pelos
médicos veterinários oficiais. Além disso, apresentou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, Acórdão
da 2ª Turma TST-RR-745100-61.2009.5.12.0001, que ratificaria tal entendimento (peça 79).
77. Cabe ressaltar que a possiblidade de delegação de atividades para a iniciativa privada é matéria
controversa, tendo diferentes entendimentos dependendo do tipo de atividade que está sendo delegada.
78. Destaca-se ainda que não foi realizada análise comparativa entre o modelo federal e os modelos
alternativos estaduais, bem como não se avaliou a legalidade das atividades atribuídas a iniciativa privada nos
modelos de inspeção existentes nos estados de SC, PR e RS. Esse relatório apenas apresenta opções que podem
ser avaliadas em busca do aperfeiçoamento do atual modelo de inspeção federal.
79. Diante do que foi exposto, restou constatada que a inspeção permanente realizada pelo MAPA
apresenta deficiências e riscos relativos à continuidade e sustentabilidade de suas atividades, ou seja, a
capacidade, a longo prazo, de prestação de serviços de qualidade que garantam a segurança higiênico-sanitária
dos produtos agropecuários no cumprimento do art. 27-A da Lei de Política Agrícola.
80. Isso é corroborado pelas evidências que comprovam a incapacidade do MAPA de exercer já há algum
tempo todas as suas atribuições: devido ao modelo em que assume um número extenso de responsabilidades; ao
déficit atual de servidores, que tende a piorar por causa das aposentadorias iminentes; ao término da vigência
dos contratos temporários e às dificuldades orçamentárias existentes no Brasil.
3.1.2 Da ausência de rotatividade dos servidores lotados na inspeção permanente
81. Outra causa verificada para a situação encontrada foi a ausência de rotatividade dos servidores lotados
em fiscalização permanente. A rotatividade de servidores é um controle para impedir que a mesma pessoa seja
responsável por atividades sensíveis por período indeterminado de tempo.
82. Foi constatado, em entrevistas realizadas com os gestores do MAPA, que os auditores lotados em
inspeção permanente passam muitos anos atuando no mesmo estabelecimento, por vezes mais de cinco anos, o
que pode favorecer a chamada ‘captura’ pelo setor privado.
83. No âmbito da operação ‘Carne Fraca’ foram apontados diversos indícios de crimes envolvendo
jurisdicionados e servidores do MAPA como corrupção, prevaricação, concussão, formação de organização
criminosa e crime contra a saúde pública, em que, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, os servidores
receberam benefícios em troca de prestação de serviços irregulares, por exemplo: facilitação em fiscalização,
assinatura de certificados de remessas de cargas nacionais e internacionais sem a presença do fiscal, aprovação
de práticas irregulares e orientação do jurisdicionado na defesa de sanções aplicadas em procedimentos
fiscalizatórios, conforme pode ser verificado no relatório divulgado pelo site Estadão (ESTADÃO, 2018) (peças
105 e 106).
84. Além disso, em entrevista com um dos delegados da Polícia Federal que participou da operação
‘Carne Fraca’, Sr. Maurício Grillo Moscardi, foi informada a existência de diversas provas envolvendo a
associação criminosa entre servidores do MAPA e as empresas fiscalizadas. Sendo que essas práticas ilícitas
verificadas principalmente no estado do Paraná podem estar ocorrendo em outras unidades da federação, devido
a fragilidades nos controles existentes no Ministério, de acordo com o delegado.
85. Apesar de não ter sido possível nesta auditoria analisar a correlação dos ilícitos apurados com o tempo
de lotação dos servidores, no caso de inspeção permanente, já que o MAPA não possui a informação do período
de lotação de cada servidor nos estabelecimentos, de forma sistematizada, é razoável considerar que a atuação
por vários anos dos AFFA em um mesmo estabelecimento tende a facilitar a ‘captura’ deles.
86. O Tribunal de Contas da União trata da rotatividade no Referencial de Combate à Fraude e à
Corrupção Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública:
Além da segregação, a organização deve considerar implantar uma política de rotação de pessoal.
Dependendo da criticidade da função, um prazo pode ser estabelecido para uma pessoa ocupar uma posição. A
longa permanência de uma pessoa na mesma função pode encorajá-la a cometer fraude e corrupção, haja
vista que conhecerá os controles existentes e a frequência e a profundidade das auditorias (grifo nosso).
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87. A título de comparação, a instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 308/99, que trata da
rotatividade de auditores independentes, determina em seu artigo 31, que:
‘O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar
serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta
Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação’.
88. Esse normativo foi estabelecido de forma a evitar que o relacionamento prolongado entre o auditor e a
entidade auditada possa reduzir a independência e a objetividade na execução dos trabalhos.
89. Nessa linha, mediante uso de questionário, os servidores do MAPA foram indagados da seguinte
forma: ‘Você concorda com a afirmativa: a independência funcional é prejudicada quando os servidores
permanecem lotados em inspeção permanente por mais de 3 anos em um mesmo estabelecimento.
90. Observou-se que 63% dos servidores afirmaram que concordam totalmente ou parcialmente, enquanto
37% são indiferentes ou discordam da afirmação, conforme tabela abaixo:
Gráfico 9 - Questionário: lotação permanente e independência funcional

Fonte: Equipe de Auditoria

91. Diante disso, observa-se que a permanência por longo período de tempo de servidor em determinado
estabelecimento pode comprometer a objetividade e independência do mesmo, criando oportunidades para o
cometimento de atos ilícitos.
3.1.3 - Da ausência de critérios para evitar remoção arbitrária de servidores lotados
permanentemente em estabelecimentos
92. Outra causa relevante da situação encontrada remete ao que também foi observado na Operação
‘Carne Fraca’ deflagrada pela Polícia Federal, no sentido de que alguns servidores do MAPA estavam sendo
removidos ex-officio sem indicação mínima de elementos objetivos e específicos da razoabilidade e da
proporcionalidade do ato administrativo unilateral.
93. O inquérito da Polícia Federal apresenta casos como o de um AFFA que foi afastado de suas funções
no mesmo dia que determinou a suspensão das atividades de determinada empresa, a pedido dos representantes
da jurisdicionada, aparentemente, sem motivação legal e com indícios de corrupção dos servidores do MAPA
para a efetivação da solicitação.
94. Além dessa ocorrência, o relatório da investigação da Polícia Federal contém outros episódios de
solicitações de trocas de fiscais por parte das empresas fiscalizadas, por meio de acordos espúrios com
servidores do MAPA.
95. Essa situação também foi citada nas entrevistas realizadas com gestores do MAPA, quando foi
informado à equipe de auditoria a existência de casos de servidores serem removidos de sua lotação original por
ato de ofício por aplicarem sanções administrativas ou por não aceitarem participar de esquema de corrupção.
96. Nesse contexto, foi realizado questionário com os servidores do MAPA para captar a percepção
quanto ao tema. A primeira pergunta foi ‘Atualmente, a remoção arbitrária de servidores lotados
permanentemente em estabelecimentos é um problema relevante para o exercício das atividades de inspeção
animal? ‘.
97. Mais de três quartos dos servidores (78%) responderam que entendem que a remoção arbitrária de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos é um problema relevante como se pode observar no
gráfico abaixo:
Gráfico 10 - Questionário: remoção arbitrária
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Fonte: Equipe de Auditoria

98. Já a segunda pergunta diz respeito a medidas mitigadoras para o problema. Nessa linha, foi
questionado o seguinte: ‘Você concorda com a afirmativa: o MAPA deveria estabelecer critérios para evitar a
remoção arbitrária, entendida como a que não utiliza critérios objetivos, de servidores lotados permanentemente
em estabelecimentos. ‘
99. Nesse caso, 73,49% dos servidores afirmaram que concordam totalmente e 20,46% que concordam
parcialmente, apenas 6,06 % são indiferentes ou discordam da afirmação, como se demonstra logo abaixo:
Gráfico 11 - Questionário: remoção arbitrária e definição de critérios

Fonte: Equipe de Auditoria

100. Cabe ressaltar que não foi possível identificar a extensão ou a frequência de ocorrência de remoção
de servidores de forma arbitrária, devido a dificuldade de comprovação de tais casos, já que normalmente eles
não ocorrem de forma explícita.
101. Ainda assim, devido a gravidade do tema, da incidência de casos concretos que indicam a existência
do problema, bem como da percepção majoritária dos AFFA que essa é uma questão relevante e que o MAPA
deveria estabelecer critérios para evitar a sua ocorrência, verifica-se a necessidade da atuação do Ministério para
aperfeiçoar os atuais controles existentes.
102. A remoção arbitrária de servidor configura desvio de finalidade. Segundo Azevedo ‘o instituto da
remoção, quando manipulado como ferramenta de punição e perseguição política, contrapõe a égide da máquina
pública ao Estado Democrático de Direito, desferindo assim um duro golpe em seus administrados e servidores,
quando nessa qualidade’ (AZEVEDO, 2016).
103. Dessa forma, resta claro que o gestor público deve motivar o ato de remoção, expor as razões que o
levaram a procedê-la, além de dar publicidade, sob pena de nulidade do ato.
3.1.4 - Da Defasagem dos Regulamentos Técnicos de Inspeção de Bovinos, Aves e Suínos
104. Também merece destaque, como já sinalizado anteriormente, a defasagem dos regulamentos técnicos
de inspeção de bovinos, suínos e aves. O primeiro foi editado em 1971 e, apesar de ser considerado
internamente como um manual, nunca foi publicado, e os demais foram publicados em 1995 (Portaria 711/95) e
1998 (Portaria 210/98), respectivamente, mas nunca foram revisados.
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105. Nesse contexto, em entrevistas com gestores do MAPA e nas visitas realizadas em abatedouros de
bovinos, suínos e aves, foi afirmado que diversos procedimentos não são mais necessários, tendo em vista que,
entre outros fatores, a inspeção post mortem adota exames que atualmente não correspondem a grande parte dos
perigos à saúde do consumidor.
106. O MAPA na tentativa de revisar os atuais regulamentos técnicos demandou à Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estudos visando modernizar os procedimentos de inspeção sanitária em
abatedouros de bovinos, suínos e aves. Assim, a Embrapa criou projetos específicos para cada tipo de animal,
sendo que o mais adiantado é o de suínos que já possui um Relatório Preliminar que está sob avaliação do
Ministério (peça 66).
107. O projeto que avaliou os procedimentos para a cadeia de suínos concluiu que é necessária a
modernização dos atuais procedimentos de inspeção, com foco da ação governamental na prevenção de perigos
que ameaçam a inocuidade dos alimentos:
atualmente, poucas doenças transmitidas por alimentos podem ser identificadas por inspeção direta das
carcaças, o maior risco é a contaminação da carne por microrganismos, que dependem de pesquisa laboratorial
para sua detecção. O atual regulamento de inspeção inclui procedimentos para controlar perigos que diminuíram
drasticamente com o progresso tecnológico da cadeia produtiva. Desta forma, fica evidente a necessidade de
modernização para ajustar o foco da ação de governo na prevenção de perigos que ameaçam a inocuidade
dos alimentos (KISH, 2018) (grifo nosso).
108. Ou seja, no passado as patologias macroscópicas eram as mais importantes a serem verificadas nas
linhas de produção dos abatedouros, entretanto, atualmente elas são bem controladas na fase de criação do
animal:
109. Esse diagnóstico é corroborado por especialistas que afirmam que a inspeção macroscópica não é
capaz de detectar os principais patógenos bacterianos e parasitários de origem suína, sendo necessário testes
laboratoriais para identificação e quantificação desses perigos (EFSA, 2011).
110. Assim, segundo o estudo da Embrapa, há viabilidade para mudança nos procedimentos de inspeção.
Parte das atividades atualmente executadas poderiam ser excluídas, pois não são necessárias, algumas, inclusive,
aumentam os riscos à saúde humana; e outras poderiam ser realizadas por médico veterinário do
estabelecimento, reduzindo assim a carga de trabalho dos servidores do MAPA:
‘O projeto conclui que o risco de infecções alimentares pelo consumo de carne suína no Brasil é baixo e
que mudanças nos procedimentos de inspeção podem ser realizadas sem prejuízo a saúde dos consumidores. O
exame ante mortem deve ser realizado pelo veterinário oficial com objetivo de identificar e segregar animais
que necessitam de maior atenção no post mortem, bem como garantir a execução de programas oficiais de
vigilância sanitária em doenças como febre aftosa e peste suína. Na avaliação post mortem, alguns exames
realizados em vísceras e carcaças poderão ser totalmente excluídos. Os exames para identificação de
falhas de processo poderão ser detectados e tratados pelo médico veterinário da própria empresa, sob a
verificação oficial. O serviço oficial manterá sob sua tutela o exame de linfonodos mesentéricos, o
Departamento de Inspeção Final e as verificações dos procedimentos e decisões realizados pela agroindústria e
indicadores de bem-estar animal. Também, devem ser mantidas no escopo do veterinário oficial, as atividades
de verificação de processos de higiene, coletas oficias e a tomada de ações fiscais sob produtos e processos.’
(Grifo nosso).
111. Além disso, muitas doenças encontram-se completamente controladas, com zonas livres sem
necessidade de vacinação, tornando alguns procedimentos de inspeção inócuos e que aumentam excessivamente
a carga de trabalho dos servidores lotados permanentemente.
112. Cabe ressaltar que, de acordo com a Embrapa, a estratégia utilizada pelos pesquisadores no projeto
de suínos, em que foram priorizados os perigos biológicos à saúde pública na cadeia de produção de suínos
industriais para construção de uma nova proposta de inspeção, pode ser aplicada também para as aves e para os
bovinos (EMBRAPA, 2019).
113. Diante disso, conclui-se que a realização de procedimentos defasados provoca uma sobrecarga de
atribuições aos servidores do MAPA, devido à quantidade de atividades, algumas delas desnecessárias, e
consequente necessidade de utilização de um quantitativo maior de força de trabalho em um cenário de déficit
no quadro de pessoal.
3.1.5 - Proposta de Deliberações e Benefícios Esperados
114. Para a solução dos problemas apresentados e considerando as causas identificadas, propõe-se:
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a) Determinar à SDA que efetue a lotação de AFFA-MV em todos os estabelecimentos que exigem a
inspeção permanente de acordo com os normativos vigentes (item 3.1.1).
b) Determinar ao MAPA que apresente plano de ação com providências para garantir a continuidade e a
sustentabilidade das atividades de inspeção permanente realizada em abatedouros (item 3.1.1).
c) Recomendar à SDA que estabeleça critérios e promova rotatividade dos servidores lotados
permanentemente em estabelecimentos em que haja fiscalização permanente (item 3.1.2).
d) Determinar à SDA que publique normativo com procedimentos para evitar remoção arbitrária de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos (item 3.1.3).
e) Determinar à SDA que apresente plano de ação para publicação e implementação de versão atualizada
dos regulamentos técnicos de inspeção de bovinos, suínos e aves (item 3.1.4).
115. Espera-se que, com a adoção das propostas acima, diminua o risco de problemas na saúde do
consumidor advindos do consumo de produtos de origem animal, melhore as condições de trabalho dos
servidores do MAPA e haja maior eficiência na alocação de recursos públicos.
3.2. Não há divulgação dos resultados das fiscalizações e inspeções
116. As informações relativas às fiscalizações e inspeções agropecuárias realizadas pelo MAPA não são
disponibilizadas ao público de forma transparente e abrangente, o que limita o controle social e o
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
117. As ações fiscalizatórias realizadas pela SDA para atingir os objetivos constantes do art. 27-A, da Lei
8.171/1991 geram informações relevantes para o público em geral como: os estabelecimentos fiscalizados, o
tipo e a quantidade de produtos apreendidos/condenados, as doenças e pragas mais recorrentes, a
localização/regionalização dos problemas mais comuns, o índice de conformidade por estabelecimento, sanções
aplicadas.
118. Nessa linha, os incisos II, III, IV e V do art. 3º da Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação
(LAI) estabelecem que deve haver divulgação de informações de interesse público, independentemente de
solicitações, em meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação para fomento à cultura da
transparência e do desenvolvimento do controle social da administração pública.
119. Por sua vez, o art. 6º da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC) traz como direito
básico do consumidor o acesso a informações claras acerca de produtos e serviços de forma a lhe ser assegurada
a liberdade de escolha.
120. Conforme informações encaminhadas pela SDA, não há normativos internos que regulamentem os
critérios para divulgação dos resultados das fiscalizações e inspeções realizadas pelos departamentos da
Secretaria (peça 67).
121. Isso foi corroborado nas entrevistas em que os gestores das SFA e Sipoa informaram não haver
diretrizes para divulgação dos resultados das fiscalizações/inspeções. Consequentemente, essas unidades
normalmente não divulgam os resultados das ações de controle, mas apenas em casos excepcionais, os quais
precisam ser autorizados pelas Coordenações sediadas em Brasília.
122. A partir de consulta ao sítio do MAPA, realizada em 24/10/2018, analisou-se como ocorre a
divulgação dos resultados das fiscalizações realizadas nos seguintes departamentos da SDA:
Tabela 5 - Resumo da Transparência por Departamento
Dipoa
Não há informações dos resultados individuais das fiscalizações, somente do total de fiscalizações
realizadas, sem mencionar nenhum índice de avaliação de eficácia ou efetividade das ações. O único índice
existente é de conformidade das análises laboratoriais no âmbito do PACPOA. Publicações existentes no
site:
i. Anuário dos programas de controle de alimentos de origem animal de 2017: tem resultado
quantitativo das fiscalizações apenas dos programas especiais gerenciados pelo Dipoa: Programa Nacional
de Controle de Patógenos (PNCP); Programa de Avaliação de Conformidade de Parâmetros FísicoQuímicos e Microbiológicos de Produtos de Origem Animal (PACPOA);
ii. Relatório de Gestão de 2016: contém somente o total de fiscalizações realizadas e o resultado
quantitativo de uma ação especial na área de pescado.
iii. RAI (Regime de Alerta de Importação): elenca as empresas estrangeiras, cujos produtos
exportados para o Brasil tenham apresentado alguma não conformidade durante os procedimentos de
fiscalização.
Dipov
Não há informação sobre as fiscalizações realizadas. No entanto, foi encontrado relatório da
fiscalização realizada em produtores de azeite, em 2017, com o resultado individualizado por
estabelecimento na área de notícias.
DFIA
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Somente a área de fertilizantes divulga relatório com informações do quantitativo de fiscalizações e
os resultados das ações, mas mesmo assim não tem informação individualizada e os dados só foram
atualizados até o ano de 2016.
DFIP
Não se verificou na área de publicações nenhuma informação das fiscalizações realizadas.
Fonte: Equipe de Auditoria

123. Da tabela acima, observa-se que além da carência de informações divulgadas, os dados estão
disponibilizados de forma despadronizada, sem destaque no sítio eletrônico do MAPA e encontram-se
desatualizados.
124. Ao analisarmos a percepção dos AFFA quanto à transparência das fiscalizações (gráfico abaixo),
percebe-se que 81% dos respondentes, concordam totalmente ou parcialmente com a afirmação ‘os resultados
das fiscalizações/inspeções deveriam ser divulgados para o público em geral’.
Gráfico 12 - Questionário: transparência das fiscalizações

Fonte: Equipe de Auditoria
125. A principal causa para essa situação, de acordo com as entrevistas realizadas, é a inexistência de
normativo regulamentando os critérios para divulgação dos resultados das fiscalizações e inspeções, o que
impede a criação de uma rotina nos departamentos da SDA para consolidação e divulgação destes resultados no
sítio eletrônico do MAPA.
126. Acrescenta-se que a Controladoria Geral da União (CGU) já sinalizou, no Relatório de Avaliação
dos Resultados da Gestão de 2016 (n. 201701255), para a fragilidade da divulgação dos resultados pela SDA,
destacando a necessidade de implementação de política para a obtenção, geração e utilização de informações
significativas do processo de fiscalização, bem como para a divulgação interna e externa dessas informações.
127. Importante observar que várias entidades divulgam os resultados de suas ações fiscalizatórias a
exemplo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que divulga relatórios com
resultados individualizados das empresas e produtos analisados. Outro exemplo, é a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), que também divulga individualmente o resultado das ações fiscalizatórias em seu
sítio na internet. Cite-se, também, o exemplo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que divulga o
ranking das empresas fiscalizadas com base em indicadores de desempenho.
128. A ausência de publicação dos resultados dificulta o controle social e o exercício consciente pelo
consumidor do direito de escolha dos produtos a serem adquiridos, além de não estimular a competitividade.
129. No que se refere às sanções administrativas, a Portaria MAPA/SDA 108/2016 determina que os
departamentos da SDA devem torná-las públicas, no sítio eletrônico do MAPA, após o trânsito em julgado na
esfera administrativa.
130. Nessa linha, no decorrer desta Auditoria, mais especificamente a partir do dia 19 de outubro de 2018,
a Secretaria passou a divulgar as sanções administrativas com vistas a atender ao normativo. Recomenda-se, no
entanto, aperfeiçoamento com informações sobre as medidas cautelares administrativas impostas aos
estabelecimentos e a definição de periodicidade de atualização destas informações.
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3.2.1 - Proposta de Deliberações e Benefícios Esperados
131. Para a solução dos problemas apresentados e considerando as causas identificadas, propõe-se
determinar à SDA que publique ato normativo regulamentando a divulgação dos resultados das fiscalizações e
inspeções realizadas pela SDA e implemente a divulgação com informações qualificadas e de interesse do
cidadão.
132. Espera-se que a adoção das medidas propostas aumente o controle social das partes interessadas,
bem como a competitividade e a qualidade das empresas que produzem insumos e produtos agropecuários.
3.3. O planejamento das fiscalizações é deficiente e não se baseia em risco
133. O planejamento das inspeções e fiscalizações agropecuárias realizadas no âmbito do Dipov, DFIP e
DFIA não utiliza critérios objetivos padronizados de avaliação de risco para seleção e/ou priorização de
estabelecimentos e não contempla todas as informações disponíveis, como as resultantes das investigações de
denúncias.
134. Esse processo conta com a participação dos departamentos e dos serviços técnicos correspondentes
localizados nas SFA. Eles apresentam, de modo geral, as seguintes macro etapas (vide fluxo completo por área
no apêndice II):
a) Levantamento de dados (metas PPA, orçamento) e definição de diretrizes, metas e prazos.
b) Elaboração de orientações gerais e desenvolvimento de modelo de POA (planilha eletrônica);
compartilhamento com os serviços técnicos respectivos nas SFA ou Sipoa.
c) Elaboração do planejamento pelos serviços técnicos/SFA e encaminhamento ao departamento
respectivo do arquivo POA e da programação orçamentário-financeira (via Sistema de Gestão Integrada).
d) Avaliação e aprovação dos planejamentos individuais e consolidação das informações em um único
arquivo para acompanhamento do cumprimento das metas.
135. As atividades de planejamento realizadas pelos departamentos da SDA possuem algumas
características comuns, não obstante diferentes graus de maturidade do processo, conforme tabela a seguir:
Tabela 6 - Características gerais do planejamento
Aspectos analisados
Se há normas formalmente aprovadas que estabeleçam estimação de
risco.
Se há normas que definam frequência mínima de fiscalização por
estabelecimento.
Se há evidências de aplicação das normas existentes quanto à
estimação de risco e de exercício da frequência mínima?
Se há evidência de uso de métodos objetivos para escolha dos
estabelecimentos que serão fiscalizados ou inspecionados.
Se há evidência de uso, no planejamento das fiscalizações/inspeções
agropecuárias, de informações obtidas a partir da investigação de casos
objeto de denúncias apresentadas ao MAPA.
Se há estimativa de necessidade de análises laboratoriais, planos
amostrais de coleta previamente estabelecidos ou procedimentos
similares com vistas ao levantamento de demandas laboratoriais.
Se há sistemas gerenciais ou ferramentas integradas que deem suporte
à etapa de planejamento.
Fonte: Equipe de Auditoria.
*Quanto à frequência mínima.

Dipoa

Dipov

DFIA

DFIP

S

N

N

N

S

N

S

N

S

N/A

S*

N/A

S

N

N

N

N

N

N

N

S

Em parte

N

N

N

N

N

N

3.3.1 - Da Ausência de Critérios Objetivos para a Avaliação de Riscos no Dipov, DFIP e DFIA
136. Uma das causas da situação apontada refere-se à inexistência de norma interna aprovada que
regulamente metodologia com critérios objetivos de análise de riscos ou determine periodicidade mínima para
as ações fiscalizatórias nos âmbitos do Dipov, do DFIP e do DFIA.
137. Para análise da metodologia de planejamento no Dipoa, Dipov, DFIP e DFIA foram solicitadas à
SDA as normas e a metodologia para planejamento das fiscalizações e os critérios para seleção dos locais e para
definição da quantidade de fiscalizações, por meio do Ofício 145/2018/TCU/SecexAmbiental (peça 27).
138. Na resposta da SDA, verificou-se que o Dipoa possui uma metodologia de planejamento
diferenciada em relação aos demais departamentos. Nesse departamento, há o cálculo do risco estimado
associado a cada estabelecimento com base em três métricas: volume de produção, categoria do produto e
desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à legislação aplicável à fiscalização. Baseado no risco
estimado aferido para cada estabelecimento é definida a frequência de fiscalização: anual, semestral, bimestral
ou quinzenal, conforme regulamentação estabelecida pela Norma Interna 2/Dipoa/SDA/2015 (peça 107).
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139. Nas reuniões realizadas nas SFA visitadas e no Dipoa, verificou-se que essa metodologia está sendo
executada, ou seja, estão sendo calculados os riscos de cada estabelecimento para definição da frequência de
fiscalização. Sendo que, como consequência do advento dessa nova sistemática, houve diminuição do número
de fiscalizações planejadas para cada estado, mas a percepção dos gestores é que se manteve a eficácia do
controle.
140. O Dipoa encaminhou o número de fiscalizações planejadas e executadas para todos os estados do
país nos últimos três anos, em que se percebe a tendência de queda no número de ações de controle.
Tabela 7 - Fiscalizações Periódicas Planejadas e Executadas no Dipoa
Carne

Leite

Mel

Ovo

Pescado

TOTAL

Planejada 2016

7.131

7.202

690

1.296

1.880

18.199

Planejada 2017

2.285

3.279

266

614

799

7.243

Planejada 2018

1.194

804

110

211

333

2.652

Executada 2016

5.919

4.521

313

938

1.983

13.674

Executada 2017

1.076

1.571

145

299

823

3.914

Executada 2018
Fonte: MAPA (peça 28).
*Dados incompletos.

501*

436*

44*

50*

223*

1.255*

141. Já o Dipov informou que o planejamento das ações de fiscalização relacionadas à inspeção vegetal
(bebidas e qualidade vegetal) é realizado mediante a elaboração do Plano Operacional Anual, sendo que os
critérios para a seleção dos locais a serem fiscalizados são definidos pelos Serviços de Fiscalização de cada
Superintendência que buscam centralizar seus esforços nos estabelecimentos com maior tempo sem fiscalização
(peça 93).
Os critérios para a seleção dos locais a serem fiscalizados são definidos pelos Serviços de Fiscalização de
cada Superintendência que buscam centralizar seus esforços nos estabelecimentos com maior tempo sem
fiscalização. Apesar de possuírem a programação definida no POA, em vários momentos os Serviços têm que
dar preferências no atendimento às denúncias recebidas pelos diversos canais deste Ministério (ouvidoria, SIC,
e-mail etc.), como também às solicitações apresentadas pelos diversos aos órgãos externos (Ministério Público,
órgãos de Defesa do Consumidor, Vigilância Sanitária) e as vistorias de estabelecimento para fins de registro,
ações essas que que podem comprometer a execução das metas programadas (Resposta do Dipov ao Ofício
145/2018/TCU/SecexAmbiental, grifo nosso).
142. Quanto ao DFIA, o mesmo enviou o modelo do Plano Operacional Anual, em que não se verificou a
existência de metodologia ou critérios baseados em riscos, apenas metas quantitativas de números de
fiscalizações (peça 28). Adicionalmente, na reunião realizada em 11/5/2018 com os gestores desse
departamento, foi relatado que ocorre anualmente um evento com a participação de todas as SFA, em que são
repassadas as diretrizes para o planejamento do próximo ano, mas que a definição dos critérios específicos para
seleção dos estabelecimentos que serão fiscalizados ocorre localmente em cada SFA.
143. O DFIP relatou que os critérios e priorização dos locais que serão fiscalizados são definidos pelas
equipes técnicas em cada SFA de acordo com o número de estabelecimentos, produtos e capacidade
operacional. Além disso, esse departamento encaminha anualmente orientações para elaboração do
planejamento das Superintendências e discute estratégias de fiscalização, metas, resultados e programações
anuais (peça 28).
Os critérios para a elaboração do planejamento das fiscalizações utilizam como base os dispositivos
contidos na legislação vigente de cada setor específico sob atribuição do DFIP (CPA- Alimentação Animal,
CPV – Produto Veterinário, SMA – Material Genético Animal e Registro Genealógico). Cada área citada
discute em conjunto com a equipe técnica nas Superintendências, as prioridades de fiscalização e
estabelecem o planejamento (POA) de acordo com o número de estabelecimentos, produtos e capacidade
operacional (recurso x pessoal x tempo por atividade) (Resposta do DFIP ao Ofício
145/2018/TCU/SecexAmbiental, grifo nosso).
144. Além disso, os gestores do DFIP, na reunião realizada em 8/5/2018, reportaram que estão
conduzindo um novo modelo de fiscalização baseado em risco, em que existirão critérios objetivos para
selecionar os estabelecimentos que serão fiscalizados, mas que atualmente o critério normal é selecionar
empresas que estão há mais tempo sem ser fiscalizada.
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145. Dessa forma, conclui-se que, com exceção do Dipoa, os demais departamentos analisados não
utilizam critérios objetivos para avaliação de riscos. De modo geral, os serviços técnicos correspondentes nas
SFA planejam as fiscalizações com base na realidade de cada estado, inclusive quanto à identificação de quais
riscos considerar, para fins de priorização de estabelecimentos e para programação operacional das
fiscalizações, sendo que o critério mais comum utilizado é escolher empresas há mais tempo sem ser fiscalizada.
146. Esse diagnóstico foi confirmado nas visitas às Superintendências dos estados do Goiás, Pará, Paraná,
Paraíba, Pernambuco e do Distrito Federal em que se constatou a inexistência de metodologia baseado em risco
em quase todas as áreas vinculadas ao Dipov, DFIP e DFIA. A exceção foi na SFA do Paraná, em que existe
uma classificação dos riscos dos estabelecimentos para as áreas vinculadas ao DFIA, contudo tal metodologia
não está normatizada e é específica para essa Superintendência.
147. O Decreto 9.203/2017 que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal
determina que a alta administração pública deverá manter sistema de gestão de riscos e controles internos com
vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam
impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização. Assim, deve haver
integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às
atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização.
Art. 17. A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos
com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam
impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua
missão institucional, observados os seguintes princípios:
II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às
atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a
execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais (Decreto 9203/2017).
148. Ademais, o art. 13 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 dispõe que ‘os órgãos e
entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de
riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos (...) ‘. A fim de facilitar a implantação pelos
órgãos correspondentes, a norma elenca os princípios da Gestão de Risco, bem como a Estrutura do Modelo de
Gestão de Riscos.
149. Nessa linha, em 2016, o Ministério do Planejamento lançou o Manual de Gestão de Integridade,
Riscos e Controles Internos da Gestão, no qual apresenta o Método de Priorização de Processos. Essa técnica
tem por objetivo estabelecer prioridades e definir prazos para gerenciamento de riscos, com foco nos processos
organizacionais.
150. Além disso, o Plano de Defesa Agropecuário de 2015 (PDA) contempla como um dos princípios
para fortalecer a Defesa Agropecuária a ‘utilização de análises de risco e análises de custo/benefício para
fundamentar a ação regulatória’.
151. O planejamento das ações de fiscalização sem o insumo proveniente de metodologia padrão de
análise de riscos pode gerar a realização de ações fiscalizatórias em número e em estabelecimentos
possivelmente não condizentes com a real necessidade da Defesa Agropecuária.
152. Leva, também, à avaliação descentralizada e não padronizada dos riscos (pelos AFFA e com base em
seu conhecimento e experiência profissional), para fins de priorização de estabelecimentos, resultando em
planejamentos tão distintos quantos são os serviços técnicos ou AFFA responsáveis pelo planejamento das
inspeções/fiscalizações nas áreas do Dipov, DFIP e DFIA.
3.3.2 - Da não Utilização das Informações Provenientes de Denúncias
153. Uma outra causa verificada é que não foram identificadas evidências do uso, no planejamento anual
das fiscalizações e inspeções, de informações provenientes das denúncias apresentadas por meio da Ouvidoria
do MAPA.
154. A Ouvidoria do MAPA é o canal de atendimento e tratamento de denúncias de possíveis
irregularidades de atividades fiscalizadas pelo Ministério, bem como de desvios de conduta de seus servidores,
conforme Portaria do Gabinete do Ministro do MAPA 1.879/2017.
155. As denúncias são recebidas pela central de atendimento 0800, telefone fixo, correspondência
eletrônica, formulário web e atendimento presencial, mas todas são cadastradas no sistema e-OUV, que é o
sistema informatizado desenvolvido pela CGU para consolidar as manifestações relativas à denúncias,
solicitações, sugestões, reclamações e elogios referentes aos serviços públicos federais.
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156. Todas as denúncias recebidas no MAPA são apuradas, seguindo um fluxograma de tratamento
específico, sendo que há o prazo de 30 dias, contado de seu recebimento, prorrogável por igual período
mediante justificativa expressa, para que a Ouvidoria apresente proposta conclusiva às manifestações, seguindo
a regulamentação contida no Decreto 9.492/2018.
157. De acordo com a Ouvidoria do MAPA, em 2017, cerca de 83% das denúncias, do total de 1.361,
tiveram como assunto ‘Atividades Fiscalizadas’. Dessas manifestações, 846 necessitaram de ações
fiscalizatórias para análise dos fatos narrados, sendo que em 25/9/2018, 776 (90%) desses procedimentos já
haviam sido concluídos.
158. Quanto à procedência das denúncias recebidas no ano de 2017, tem-se que cerca de 43% das
denúncias apuradas por procedimentos fiscalizatórios foram consideradas procedentes.
159. No entanto, as informações e os resultados do tratamento das manifestações da Ouvidoria,
notadamente das denúncias, não são utilizados como insumos para o planejamento das ações de fiscalização,
como se verificou a partir de entrevistas realizadas com a Ouvidoria e com os gestores da SDA e das SFA
visitadas.
160. As manifestações recebidas pelo MAPA constituem um banco de informações robusto de extrema
relevância para a área de fiscalização. Apesar disso, os gestores das SFA, em entrevistas, informaram que, no
geral, as unidades da SDA percebem as denúncias recebidas como algo que impacta negativamente em suas
atividades cotidianas.
161. As denúncias, em geral, revelam diversos tipos de irregularidades e representam o exercício do
controle social. No entanto, esses insumos potencialmente relevantes deixam de ser considerados no
planejamento. Além disso, tais informações deixam de ter utilidade para a construção e para o exercício de
atividades de inteligência na SDA e, ainda, revelar movimentações indesejadas no mercado, tipologias e modus
operandi a ser combatido pelo Estado, como a clandestinidade.
3.3.3 - Proposta de Deliberações e Benefícios Esperados
162. Para a solução dos problemas apresentados e considerando as causas identificadas, propõe-se:
a) Determinar à SDA que apresente plano de ação para implantação de metodologia de avaliação de risco
e priorização de estabelecimentos e produtos a serem fiscalizados/inspecionados, no âmbito dos departamentos
Dipov, DFIP e DFIA.
b) Recomendar à SDA que utilize as informações resultantes do tratamento das manifestações recebidas
na Ouvidoria do MAPA para subsidiar o seu planejamento anual.
163. Espera-se que o cumprimento da deliberação ora proposta resulte em maior assertividade e melhor
fundamentação na escolha de estabelecimentos que serão fiscalizados, bem como maior eficiência na alocação
de recursos humanos, físicos e financeiros.
3.4. O monitoramento das fiscalizações é deficiente e, para algumas áreas, inexistente
164. Os departamentos da SDA não acompanham a eficácia e a efetividade das fiscalizações e inspeções
realizadas.
165. O Regimento Interno da SDA confere aos departamentos Dipoa (arts. 117, II e 141, I e IV), Dipov
(art. 155, II), DFIA (art. 81, II) e DFIP (art. 101. II e VI) as atribuições de monitoramento/acompanhamento e
avaliação da execução das atividades de fiscalização e inspeção de suas respectivas áreas de atuação.
166. No entanto, essas atividades geralmente têm por foco o acompanhamento periódico do cumprimento
de metas numéricas apenas. Em alguns casos, são realizadas reuniões ou conferências para discussão técnica
específica, conforme resume a tabela abaixo:
Tabela 8 - Resumo do Acompanhamento Gerencial por Departamento
Dipoa
As informações estão disponíveis apenas no SEI e somente podem ser consultadas
individualmente, ou seja, não estão estruturadas em sistemas gerenciais.
Dipov
Acompanha a execução das inspeções por meio dos relatórios de atividades mensais com
dados numéricos agregados.
DFIP
Acompanha por meio de reuniões presenciais ou por videoconferência as ações desenvolvidas
pelos serviços, e também por planilhas eletrônicas.
DFIA
Acompanha por meio de relatórios com dados mensais das fiscalizações, os quais são
encaminhados trimestralmente. Realiza, também, reuniões presenciais anuais para discussões das
atividades desenvolvidas pelos serviços, a fim de orientar, discutir resultados e harmonizar
procedimentos.
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Fonte: Equipe de Auditoria

167. A comparação entre as ações fiscalizatórias executadas e as planejadas apresentadas pelo Dipoa,
Dipov, DFIP e DFIA, bem como pelas SFA visitadas no DF, PE, PB, PR, GO e PA, demonstram a dificuldade
enfrentada pela SDA em realizar todas as ações hoje consideradas necessárias pela Defesa Agropecuária para
dar cumprimento ao seu objetivo de ‘garantir segurança e qualidade dos insumos agrícolas e pecuários, bem
como dos produtos de origem vegetal e animal produzidos no país’ (BRASIL, 1991), como resumem os dados
abaixo:
Tabela 9 - Percentual de Fiscalizações Executadas Conforme o Planejado por Departamento
Departamento

2016

2017

2018*

Dipoa

75,14%

54,04%

32,05%

Dipov

-

-

-

DFIA

82,98%

81,24%

-

-

-

-

DFIP
Fonte: Equipe de Auditoria.
*Dados incompletos (até abril/2018)

168. A ausência de dados para o Dipov se deu porque o Departamento não estabelece meta anual de
fiscalizações devido à resistência dos auditores que alegam excesso de carga de trabalho. Já o DFIP não
forneceu o número programado de fiscalizações por área de atuação, mas apenas informações sobre AFFA
responsáveis, número de inconformidades e total de fiscalizações realizadas.
169. A despeito da competência da SDA de promover a ‘elaboração, a execução, o acompanhamento e a
avaliação de planos, programas e ações’ constante do art. 1º da Portaria MAPA 562/2018 (Regime Interno da
SDA), identificou-se a ausência de padronização dos procedimentos para acompanhar a eficácia e a efetividade
das fiscalizações.
170. Assim, esse processo ocorre de maneira despadronizada, impede a retroalimentação das informações
para fins de planejamento, além de prejudicar a avaliação da eficácia e da efetividade das fiscalizações e
inspeções.
171. Outra causa para o não acompanhamento da eficácia e efetividade das ações de fiscalização e
inspeção realizadas pelo Dipoa, Dipov, DFIP e DFIA é que não há indicadores de desempenho estabelecidos.
172. Conforme declarado pela SDA nas respostas ao Ofício 8-264, os indicadores informados pela SDA
medem, em regra, a conformidade dos produtos/insumos fiscalizados com base no número de
fiscalizações/inspeções realizadas (peça 60).
173. As consequências são a redução da possibilidade de os departamentos identificarem
tempestivamente falhas graves nas atividades de fiscalização e inspeção, bem como o aumento na probabilidade
de tratamento desigual para fiscalizados em mesmas condições, em desacordo com o princípio da isonomia e o
disposto no caput art. 29-A, da Lei 8.171/1991, in verbis:
A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos insumos
agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos e a organização da inspeção se faça por métodos
universalizados e aplicados equitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
3.4.1 - Proposta de Deliberações e Benefícios Esperados
174. Para a solução dos problemas apresentados e considerando as causas identificadas, propõe-se:
a) Determinar à SDA que estabeleça procedimentos para acompanhar e avaliar as fiscalizações e
inspeções realizadas nos seus departamentos.
b) Recomendar à SDA que crie indicadores-chave para avaliar o progresso do planejamento e da
execução das fiscalizações/inspeções realizadas pelo Dipoa, Dipov, DFIA e DFIP.
175. Espera-se que a adoção das ações propostas possibilite a detecção e a correção tempestivas de
problemas na execução, bem como a harmonização dos procedimentos de fiscalização e inspeção em todo o
país.
3.5. O suporte de sistemas informatizados para os processos de fiscalização é precário
176. Os departamentos da SDA analisados realizam o planejamento, execução e monitoramento das
fiscalizações/inspeções por meio de planilhas eletrônicas, editores de texto e ferramentas locais. Além disso,
verificou-se nesses departamentos a utilização de sistemas obsoletos e inseguros para gestão do cadastro de
estabelecimentos.
177. Esse diagnóstico foi desenvolvido baseado nas análises dos processos de negócios e sistemas
utilizados para planejamento, execução e monitoramento das fiscalizações/inspeções. Além das entrevistas
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realizadas com gestores do MAPA e do exame de relatórios de outras entidades e do próprio TCU, em outros
trabalhos, que avaliaram a Tecnologia da Informação (TI) do Ministério.
178. Inicialmente, foram solicitados, via ofício 145/2018-TCU/SecexAmbiental (peça 27), os modelos de
processo das atividades de fiscalização/inspeção executadas pelos departamentos da SDA. Na resposta foi
encaminhado o estudo realizado em 2016 (peça 68), por meio de um projeto de cooperação técnica com o
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), executado pela empresa Neo-Pública, em que
foi gerada a cadeia de valor dos departamentos da SDA, estruturada com base na identificação de seus processos
e subprocessos vinculados, bem como a situação das interfaces com os sistemas de suporte do MAPA que lhes
prestam apoio tecnológico.
3.5.1 - Da Ausência de Sistema Corporativo para Gerenciar o Planejamento e Execução das
Fiscalizações
179. Verificou-se que o planejamento das fiscalizações/inspeções é realizado via planilha eletrônica, ou
seja, não há um sistema corporativo que apoie esse processo. Como o planejamento é realizado de forma
descentralizada pelos dez Sipoa, no caso do Dipoa, e pelas 27 SFA, para os demais departamentos, a falta de um
sistema corporativo gera insegurança, erros e risco de fraude no processo, devido à fragilidade de se manter
informações relevantes em diversas planilhas.
180. Em relação à etapa de execução da fiscalização/inspeção, não há sistema corporativo que apoie tal
processo em nenhum dos departamentos analisados. Assim, inexistem diversos controles como: quais
estabelecimentos foram fiscalizados, os resultados das fiscalizações, as não conformidades das inspeções
permanentes, a equipe que realizou a fiscalização e o acompanhamento do planejamento.
181. Cabe ressaltar que os departamentos da SDA utilizam, desde 2016, o Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), que é um software para controle de trâmite processual. Assim, para cada fiscalização é
autuado um processo eletrônico que registra as informações geradas na execução das fiscalizações. Apesar da
sua importância, o SEI não substitui a necessidade de um sistema corporativo, principalmente para possibilitar a
gestão centralizada da Secretaria visando à padronização e melhoria contínua dos processos.
182. Em relação ao monitoramento, também não há sistema informatizado que suporte tal processo.
Assim, o mesmo ocorre por meio de planilhas e de forma não uniforme, já que a falta de sistema informatizado
dificulta tal processo, principalmente considerando que a execução das fiscalizações/inspeções é
descentralizada.
183. Dessa forma, de acordo com os gestores e servidores entrevistados, há carência nos sistemas de
informação para as fiscalizações/inspeções. Os sistemas encontrados nos departamentos são em sua maioria
cadastrais, ou seja, mantêm os estabelecimentos e produtos registrados, sendo que esses apresentam diversas
deficiências como: ausência de interface gráfica, existência de erros nas funcionalidades, intermitência no
comportamento.
184. Por outro lado, relataram a utilização do SEI, que possibilitou a gestão e trâmite processual de forma
eletrônica, já que antes da sua implantação era tudo executado ‘em papel’. Além disso, foi apontada a utilização
de planilhas eletrônicas que são utilizadas para gerenciamento do planejamento, execução e monitoramento das
fiscalizações/inspeções.
185. A insuficiência de sistemas informatizados também foi evidenciada no Relatório de Avaliação do
Exercício de 2017 do MAPA elaborado pela CGU, em que se destacou a ausência de sistema para registro do
planejamento e execução do trabalho do Sipoa. Apesar de o relatório ter focado na área de produtos de origem
animal, o mesmo se observa em todos os demais departamentos da SDA. Segue trecho extraído do relatório:
‘Merecem destaque as recomendações da CGU relacionadas à necessidade de o Ministério desenvolver
sistema – ou módulo de sistema já disponível – que permita o registro do planejamento e do resultado de
inspeções e fiscalizações, de modo a permitir um acompanhamento qualificado, pela SDA/Mapa, do trabalho
dos Sipoa, viabilizando o acesso a informações gerenciais tanto sobre a atuação das unidades descentralizadas
(atendimento dos Planos Operativos, tempestividade das inspeções e supervisões), como a regularidade da
atuação dos estabelecimentos (aqueles que possuem alta frequência de não conformidades, ou, por outro lado,
frigoríficos que podem ser considerados referência de atuação).’
186. O Decreto 8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo
administrativo no âmbito das entidades da administração pública federal, estabelece a necessidade de utilização
de sistemas informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos, visando assegurar
a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações,
impactos e resultados, além da segurança, transparência e economicidade.
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187. Além disso, o princípio da eficiência (art. 37 da CF/88) rege que a Administração deve buscar o
emprego otimizado dos recursos e meios para obtenção dos seus resultados. Assim, verifica-se que a utilização
de um sistema integrado é essencial para eficiência das atividades de fiscalização/inspeção devido à
complexidade e à quantidade numerosa de atores envolvidos no processo.
188. Importante observar que a ausência de sistema integrado dificulta a execução de diversas atribuições
legais da SDA, notadamente as constantes das alíneas b e c do inciso II do art. 1° da Portaria 562/2018 MAPA
(Regimento Interno da SDA):
Art. 1º - À Secretaria de Defesa Agropecuária compete:
II - planejar, normatizar, coordenar e supervisionar as atividades de defesa agropecuária, em especial, por
meio:
b) da fiscalização e da inspeção de produtos, derivados, subprodutos e resíduos de origens animal e
vegetal;
c) da fiscalização de insumos agropecuários.
3.5.2 - Do Excesso de Sistemas Cadastrais e Alguns com Tecnologias Obsoletas
189. Outro problema verificado, foi a grande quantidade de sistemas cadastrais existentes nos quatro
departamentos analisados. Sendo que muitos desses sistemas são antigos e desenvolvidos em tecnologias
obsoletas, cuja manutenção e evolução é complexa, já que poucos servidores do MAPA e até mesmo
profissionais do mercado as conhecem, além de não possuírem documentação.
190. Essa situação verifica-se, por exemplo, no Dipoa, em que é utilizado o Sistema de Informações
Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (Sigsif) para controlar os dados cadastrais dos estabelecimentos
registrados no departamento. Esse sistema utiliza uma tecnologia obsoleta (Oraflex), sem componentes gráficos,
ou seja, toda interação é realizada via teclado; não possui documentação; tem baixa interoperabilidade e
portabilidade; e dificuldades de manutenção.
191. No Dipov é utilizado o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro),
que gerencia o processo e cadastro de estabelecimentos e produtos do setor de bebidas e as entidades
prestadoras de serviço em classificação de produtos vegetais.
192. Já no DFIP, utiliza-se o Sistema Integrado de Registro de Produto e Estabelecimento (Sipe) para
controlar os estabelecimentos da área de alimentação animal no Norte e Nordeste, e da área de material
genético; o Sipe 2000, que controla os estabelecimentos da área de alimentação animal no Centro-Oeste, Sul e
Sudeste; e o Sipeagro que gerencia o cadastro dos estabelecimentos da área de produtos veterinários. Assim,
utiliza-se mais de um sistema para gerenciamento dos estabelecimentos da área de alimentação animal, o que
dificulta a gestão. Adicionalmente, o Sipe foi desenvolvido em Oraflex, cujos problemas foram descritos na
análise do Sigsif, e o Sipe 2000 está descontinuado, ou seja, não há manutenção ou evolução, o que gera riscos
para a continuidade do negócio.
193. Quanto ao DFIA, é utilizado o sistema de Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem), que
controla o cadastro dos estabelecimentos registados nessa área e o Sipeagro que gerenciam os dados dos
estabelecimentos que produzem e comercializam fertilizantes.
194. Observa-se que boa parte das funcionalidades dos diversos sistemas cadastrais são semelhantes,
existindo viabilidade para consolidação. A exceção é o Sigsif que possui muitas funcionalidades específicas
para a gestão dos estabelecimentos e produtos de origem animal, e cuja implementação de novo Software para
substituir o Sigsif em Oraflex está em desenvolvimento.
195. Alguns efeitos decorrentes desses problemas são: o risco de descontinuidade dos processos de
fiscalização e inspeção, a diminuição da eficiência da execução dos processos de trabalho da SDA, o aumento
do número de erros na execução dos processos de fiscalização e inspeção e o aumento dos custos de manutenção
dos sistemas de informação.
3.5.3 - Da Baixa Maturidade da Gestão e Governança de TI e da Carência de Pessoal
196. Uma das principais causas para os problemas verificados é a baixa maturidade da gestão e
governança de TI do MAPA, conforme diagnosticado no Acórdão 588/2018-TCU-Plenário, que avaliou a
gestão e governança de 488 organizações públicas em 2017. A metodologia utilizada foi a ‘autoavaliação’, ou
seja, os gestores das organizações participantes responderam a um questionário para mensuração do nível de
maturidade em diferentes temas, entre eles, a governança e gestão de TI.
197. O valor do indicador integrado de governança e gestão de TI (iGovTI) do MAPA foi de 15% e, dessa
forma, ficou classificado como inicial. Esse indicador consolida os índices de Governança de TI e de capacidade
de gestão de TI. Cabe ressaltar, que para classificação foram definidas quatro faixas: Inexpressivo (0 a 14,9%);
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Inicial (15 a 39,9%); Intermediário (40 a 69,9%); e Aprimorado (70 a 100%). Para comparação, o valor médio
para todos ministérios do iGovTI foi de aproximadamente 40%.
198. Outra causa identificada foi a carência de servidores especializados em TI no atual quadro do
MAPA, já que há somente 27 servidores lotados na CGTI, o que corresponde a 0,29% do total de 9.291
servidores atualmente lotados no Ministério. Ademais, boa parte desses servidores não possui formação em TI.
199. Devido ao reduzido número de servidores, o desenvolvimento e manutenção de sistemas são
executados por meio de contratos com fábricas de software, mas tal modelo não tem sido eficaz, já que nos
últimos anos houve poucas entregas realizadas pela fábrica, de acordo com os gestores da CGTI.
200. Consequentemente, verificam-se grande carência de informatização em todas as áreas do Ministério,
dificuldade para implantação de novos sistemas, desperdício de recursos em projetos que não são finalizados,
entre outros efeitos.
3.5.4 - Proposta de Deliberações e Benefícios Esperados
201. Para a solução dos problemas apresentados e considerando as causas identificadas, propõe-se:
a. Determinar ao MAPA que apresente plano de ação para implantação de sistema corporativo para
gerenciar o planejamento e a execução das fiscalizações e inspeções realizadas no Dipoa, Dipov, DFIP e DFIA.
b. Recomendar ao MAPA que unifique os sistemas de registro de estabelecimentos e produtos existentes
no Dipov, DFIP e DFIA.
202. Espera-se que, a partir da adoção de um sistema corporativo para gerenciar o planejamento e a
execução das fiscalizações/inspeção, melhore a eficiência dos processos de fiscalização e inspeção, já que o
suporte informatizado tem o potencial de trazer ganhos operacionais; mas também que possibilite o
monitoramento e melhoria contínua dos processos e facilite o planejamento, já que as informações estarão
centralizadas. Além disso, espera-se que haja maior transparência e se reduza os riscos de erros e de fraude e
corrupção.
203. Ademais, a unificação dos sistemas de cadastros poderá diminuir os custos de manutenção e o risco
de descontinuidade de alguns processos de negócio.
3.6. O Processo Administrativo Sancionatório apresenta problemas de segurança jurídica e efetividade
204. No Processo Administrativo Sancionatório (PAS) foram detectadas as seguintes constatações:
procedimentos normatizados de forma distinta em cada departamento, existência apenas de decisões
monocráticas em todas as instâncias de julgamento; e valores defasados das multas aplicadas.
205. A Administração Pública é investida de certos poderes administrativos nas relações com o particular,
que decorrem da supremacia do interesse público sobre o privado. Dentre eles destaca-se o poder disciplinar que
autoriza a Administração Pública a aplicar penalidades tanto a agentes públicos como a particulares ligados ao
ente por algum vínculo jurídico administrativo específico.
206. No caso de sanções a particulares, o PAS é utilizado pelo MAPA no intuito de prevenir, educar e
reprimir condutas que causem prejuízos à saúde pública da população.
3.6.1 - Da Ausência de Procedimentos Uniformes no PAS
207. Após análise da instrução e julgamento de processos administrativos sancionatórios no Dipoa,
Dipov, DFIP e DFIA foram identificados diferentes procedimentos e prazos, sem motivo aparente para tal
quebra de isonomia.
208. Nas áreas de fiscalização de bebidas, fermentados acéticos, vinhos e derivados da uva e do vinho; e
de registro genealógico, subordinadas, respectivamente, aos departamentos Dipov e DFIP, o julgamento das
autuações é realizado em três instâncias, o que diverge do padrão do restante da SDA, no qual o PAS tramita no
máximo por duas instâncias administrativas.
209. Além disso, não existe padronização em relação aos prazos processuais para as diversas áreas que
compõem a SDA. Por exemplo, no Dipov, o prazo para instrução e julgamento dos recursos administrativos na
área de bebidas é de 30 dias, enquanto na área de vinhos o prazo é de 45 dias, nas outras áreas não há previsão
de prazo para instrução e julgamento.
210. Outras diferenças processuais entre as áreas da SDA são as divergências entre os prazos para
apresentação de defesa e autoridade julgadora em primeira e segunda instância. As constatações estão resumidas
na tabela abaixo:
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Departamento
Legislação
/ Área

Prazo
Autoridade
Defesa
julgadora
1ª
1ª Instância
Instância

Prazo
Instrução e
Julgamento
1ª Instância

Prazo
Autoridade
Defesa
julgadora
2ª
Instância
Instância

Prazo
Existência
Instrução e
2ª
de
3ª
Julgamento
instância
2ª Instância

1. DIPOA
Decreto
9.013/2017
1.1 Inspeção
Lei
de produtos de
1.283/1950
origem animal
Lei
7.889/1989

10 dias

Chefe do Sipoa
do local da não há
infração

10 dias

Chefe
serviço
Unidade
Federação

do
da
não há
da

Chefe
serviço
Unidade
Federação
Chefe
serviço
Unidade
Federação

do
da
30 dias
da

10 dias

Diretor do Dipoa

não há

não há

10 dias

Chefe da Divisão
Técncica
da
não há
Unidade
da
Federação

não há

20 dias

Instância central
da
área
de 30 dias
bebidas

não há

20 dias

Instância central
da
área
de 45 dias
bebidas

há

20 dias

Secretário
de
Defesa
30 dias
Agropecuária

não há

Superintendente
1 10 dias
da Unidade da
15 dias
úteis
Federação

Secretário
de
Defesa
15 dias
Agropecuária

não há

Superintendente
da Unidade da 30 dias
Federação

10 dias

30
dias
Secretário
de
(aplica-se a
Defesa
não há
lei
Agropecuária
9.784/99)

Autoridade
competente do 30 dias
MAPA

10 dias

Autoridade
competente
MAPA

do 30 dias

não há

Órgão
de
fiscalização da
5 dias
Unidade
da
Federação

10 dias

Autoridade
Hierarquicamente 30 dias
Superior

não há

Dirigente
do
órgão
de não há
fiscalização

15 dias

Autoridade Fiscal
não há
Competente

não há

2. DIPOV
2.1
Classificação
de
produtos
vegetais

Lei
9.972/2000
Decreto
6.268/2007

Lei
2.2 Bebidas em 8.918/1994
geral
Decreto
6.871/2009
Lei
2.3 vinhos e
7.678/1988
derivados da
Decreto
uva e do vinho
8.198/2014

20 dias

20 dias

do
da
45 dias
da

3. DFIA
3.1
Lei
Fertilizantes,
6.894/1980
20 dias
Corretivos
e Decreto
Inoculantes
4.954/2004
Decreto
3.2 Sementes e 5.153/2004
15 dias
Mudas
Lei
10.711/2003
Lei
3.3
7.802/1989
Agrotóxicos e
10 dias
Decreto
Afins
4.074/2002

Superintendente
da Unidade da 30 dias
Federação

4. DFIP
Lei
6.198/1974
15 dias
Decreto
5.053/2004
Decreto-Lei
4.2 Produtos
467/1969
de
uso
10 dias
Decreto
veterinário
5.053/2004
4.1
Alimentação
animal

Lei 6446/77
4.3
Material
Decreto
15 dias
genético
187/1991
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Departamento
Legislação
/ Área

Lei
4.4
Registro 4.716/65
genealógico
Decreto
8.236/2014

Prazo
Autoridade
Defesa
julgadora
1ª
1ª Instância
Instância

15 dias

Prazo
Instrução e
Julgamento
1ª Instância

Superintendente
da Unidade da 30 dias
Federação

Prazo
Autoridade
Defesa
julgadora
2ª
Instância
Instância

15 dias

Prazo
Existência
Instrução e
2ª
de
3ª
Julgamento
instância
2ª Instância

Órgão Central do
30 dias
MAPA

há
(Secretário
de
defesa
agropecuária)

211. Observa-se que cada área dentro de cada departamento é regulada por um normativo diferente, o
qual trata o procedimento administrativo de forma distinta. Em entrevistas com os gestores, foi informado que
os departamentos agem de forma independente e pouco se comunicam, cada um regulado por sua norma
específica.
212. Além disso, o excesso de normativo com regras totalmente distintas para cada área dificulta a
compreensão dos procedimentos executados pela iniciativa privada e sociedade e pelos próprios servidores do
MAPA, além de provocar um problema de isonomia, conforme relatado nas reuniões realizadas com os gestores
da SDA e nas visitas às SFA.
213. Esse entendimento é corroborado pela SDA que inclusive já elaborou minuta de Projeto de Lei que
possui dois capítulos referentes ao PAS (peça 108): Capítulo VI – Das Infrações e das Penalidades e Capítulo
VIII – Do Processo Administrativo de Fiscalização Agropecuária, que visam padronizar as sanções
administrativas e medidas cautelares aplicadas decorrentes da ação de fiscalização agropecuária, bem como as
instâncias e o rito do processo administrativo sancionatório.
214. Tais modificações, de acordo com a Nota Técnica 20/2018/SDA/MAPA (peça 84): ‘trata-se de
anseio antigo do corpo técnico da fiscalização, mas também do setor regulado, visto a desuniformidade atual
existente nos dispositivos legais que versam sobre a fiscalização agropecuária’.
215. Uma uniformização de regras e normas comuns, principalmente no que tange ao PAS, facilitaria a
interação entre os departamentos, construção de jurisprudência e melhor transparência das decisões
administrativas.
3.6.2 - Da Ausência de Decisões Colegiadas no PAS
216. Os julgamentos de processos administrativos sancionatórios em segunda e terceira instância (nos
casos previstos) realizados pelos departamentos da SDA são tomados de forma monocrática, ou seja, não existe
órgão colegiado para o julgamento, o que abre possibilidade à ocorrência de erros ou fraudes em suas decisões.
217. Observa-se que atribuir a decisão recursal a um órgão colegiado possui o condão de aumentar a
probabilidade de acerto na decisão e evitar uma falha advinda da decisão singular. Além do que, retira o poder
das mãos de uma única pessoa e permite mitigar fraude e corrupção.
218. O assunto em questão ganha relevo, quando se leva em consideração algumas das conclusões da
operação da Polícia Federal denominada ‘Carne Fraca’ na qual servidores do MAPA, que eram responsáveis
pelo julgamento de recursos administrativos no PAS, recebiam vantagens pessoais em troca de benefícios
concedidos aos estabelecimentos fiscalizados.
219. Nesse contexto, o princípio da colegialidade, apesar de não estar positivado em normas vigentes, é
amplamente aceito e reconhecido, sendo utilizado nos mais diversos órgãos administrativos tais como agências
reguladoras, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Conselho de Recursos da Previdência
Social, órgão ambientais, departamentos de trânsito.
220. O novo Código de Processo Civil (CPC/15) imprime essa nova perspectiva quando do julgamento de
recursos e propõe o exame colegiado como regra, tendo em vista a qualificação do pronunciamento decisório
pela presença de julgadores coletivos. Assim, o exame conjunto tende a ser menos propenso a erros.
221. A título de exemplo, do exame do art. 932 do CPC/15, verifica-se não ter sido reeditada a norma
prevista no código anterior, o qual trazia a possibilidade de o relator rejeitar monocraticamente o recurso
improcedente, tampouco analisar isoladamente o recurso com base na jurisprudência dominante. Dessa forma,
apesar de ser um princípio não positivado em normas vigentes é amplamente aceito pela doutrina e
jurisprudência dos tribunais superiores do país.
222. Portanto, a ausência de órgão colegiado decisório aumenta o risco de serem cometidos erros no
julgamento do PAS, bem como cria oportunidades para fraude e corrupção.
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3.6.3 - Da Não Atualização dos Valores das Multas
223. Os normativos que estabelecem os valores das multas que podem ser aplicadas no âmbito do PAS
pelos departamentos Dipoa, Dipov, DFIP e DFIA não têm sido atualizados tempestivamente.
224. Cada multa está prevista em normativo próprio de cada área/departamento da SDA. A fim de
verificar a perda de valor decorrentes da inflação, realizou-se atualização dos valores das multas com base no
IPCA a partir de ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil (Bacen).
225. Na tabela abaixo estão demonstrados a data da última atualização, valor máximo da multa e o valor
máximo atualizado pelo IPCA.
Tabela 11 - Valores de multa
Departamento

Dipoa
Dipov – Classificação
de POV
Dipov – Fiscalização de
bebidas
Dipov – Fiscalização de
vinhos
DFIA – OGM
DFIA – Agrotóxicos
DFIA – Sementes e
Mudas
DFIA - Fertilizantes
DFIP
–
Produto
Veterinário
DFIP
–
Material
Genético
DFIP – Alimentação
Animal

Última
Atualização

Valor Máximo Atual
(R$)

Valor
Máximo
Atualizado (R$)

2007

15.648

29.106

2007

532.050

996.945

2009

117.051

200.438

2004

19.310

25.399

2005
2000

1.500.000
19.008

3.016.770
57.369

2014

1.500.000

1.909.500

2004

19.000

42.973

2016

7.920

8.495

2000

190

573

2018

9.540

9.540

Fonte: Equipe de Auditoria.

226. Analisando o quadro acima, também ficam evidenciados os baixos valores absolutos aplicados por
vários departamentos. Por exemplo, no Dipoa, o valor máximo da multa é R$ 15.648,00. Ocorre que 73,25%
das empresas registradas no Dipoa são de médio ou grande porte, assim possuem receita operacional bruta anual
acima de R$ 4,8 milhões.
227. Dessa forma, o maior valor de multa representa apenas 0,32% da receita anual, considerando o
menor valor possível de receita para essas empresas, sendo que algumas delas têm receita na ordem de bilhões.
228. Como referência, verificou-se que outros órgãos aplicam multas de valores mais relevantes. Por
exemplo, a Lei 6.437/77, que trata das infrações à legislação sanitária federal aplicadas pela Anvisa, estabelece
no § 1º do art. 2º os seguintes valores de multas:
I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 a R$ 75.000,00;
II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 a R$ 200.000,00;
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 a R$ 1.500.000,00.
229. Observa-se que esses valores têm um impacto muito mais significativo que as imputadas pelo
MAPA em diversos departamentos, sendo que são aplicadas a vários estabelecimentos que estão sob
fiscalização das duas entidades.
230. Uma multa com baixo valor eleva o risco de uma mudança no comportamento do produtor, pois
tomar medidas preventivas para não ser sancionado por condutas ilícitas muitas vezes é mais oneroso do que o
pagamento das multas.
231. Salienta-se que a CGU já apontou essa questão dos valores das taxas e multas na SDA, conforme
recomendação do relatório nº 201701255:
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‘Atualizar os valores de taxas e multas relacionadas com a atuação da defesa agropecuária, articulando de
maneira intragovernamental para aprovação legislativa, de modo que amplie o risco moral de produtores e
proprietários de estabelecimentos inspecionados/fiscalizados e desonere os cofres públicos do financiamento de
atividades que deveriam ser remuneradas pelo privado.’
232. Assim, verifica-se uma grande desatualização dos valores das multas em quase todos os
departamentos, com exceção da área de Alimentação Animal, na qual as multas são definidas com base no
salário mínimo vigente, assim estão sendo atualizadas anualmente. Essa situação, além de ter um impacto
negativo na arrecadação do MAPA, diminui o efeito inibidor de condutas ilícitas.
3.6.4 - Proposta de Deliberações e Benefícios Esperados
233. Para a solução dos problemas apresentados e considerando as causas identificadas, propõe-se
recomendar ao MAPA que:
a) Uniformize os procedimentos do Processo Administrativo Sancionatório.
b) Avalie a possibilidade de julgar os recursos em segunda e eventual terceira instância por órgão
colegiado.
c) Atualize os valores das multas existentes nos departamentos da SDA.
234. Espera-se que a uniformização de regras facilite a interação entre os departamentos, a construção de
jurisprudência e a transparência das decisões administrativas, além disso atribuir a decisão recursal a um órgão
colegiado aumenta a probabilidade de acerto na decisão e mitiga fraude e corrupção.
4. Conclusão
235. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) promove, por meio da Secretaria de
Defesa Agropecuária (SDA), ampla fiscalização em produtos e insumos agropecuários, visando garantir o
cumprimento das normas de defesa agropecuária, bem como dos compromissos internacionais firmados pela
União.
236. De modo geral este trabalho analisou questões relacionadas ao modelo de atuação da inspeção
agropecuária; à transparência, planejamento e monitoramento das fiscalizações; bem como ao suporte da
tecnologia da informação e ao processo administrativo sancionatório delas decorrentes.
237. Nesse sentido, a auditoria permitiu uma visão sistêmica sobre o objeto avaliado, apontou fragilidades
na sustentabilidade do atual modelo de fiscalização federal agropecuária e identificou oportunidades de
melhoria.
238. Foram verificadas falhas nos procedimentos de planejamento, execução e monitoramento da
fiscalização e inspeção federal agropecuária realizados pelo MAPA e não aderência a normativos vigentes.
239. Assim, é premente a necessidade de reavaliação da forma de atuação da fiscalização federal
agropecuária para que se garanta eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados pela Defesa
Agropecuária.
240. No que se refere à inspeção permanente, detectou-se insuficiência e, em alguns casos, ausência de
servidores em estabelecimentos que realizam abates, o que vai de encontro às normas vigentes. Além disso,
nessa atividade são realizados procedimentos desnecessários e defasados.
241. Dessa forma, o atual modelo de inspeção permanente apresenta deficiências, podendo gerar
problemas de continuidade e sustentabilidade de suas atividades, já que atualmente não tem capacidade de
realizar todas as ações sob sua responsabilidade. Cabe ressaltar, que existe a possibilidade desse cenário piorar
devido às aposentadorias iminentes, ao término da vigência dos contratos temporários dos médicos veterinários
e às dificuldades orçamentárias existentes no Brasil. Essa situação pode comprometer uma eventual retomada do
crescimento da economia, quando é de se esperar um acréscimo nas demandas pelas atividades de defesa
agropecuária.
242. Além disso, identificou-se que as informações relativas às fiscalizações não são disponibilizadas ao
público de forma transparente e abrangente. Dessa forma, não há observância do preceito geral de publicidade,
há limitação do controle social e do desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
243. Quanto ao planejamento das fiscalizações, verificou-se que os departamentos da SDA não
consideram todas as informações disponíveis, como as denúncias recebidas pela Ouvidoria do Ministério e, com
exceção do Dipoa, não utilizam critérios objetivos de avaliação de risco para selecionar e priorizar os
estabelecimentos fiscalizados. Assim, o processo de tomada de decisão não tem acesso tempestivo a
informações suficientes quanto aos riscos envolvidos, o que diminui a probabilidade do alcance dos objetivos da
organização.

817
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

244. Ademais, detectou-se que os departamentos da SDA não acompanham de forma padronizadas e
completa as fiscalizações realizadas. Essa situação impossibilita o monitoramento tempestivo, a padronização e
a melhoria da qualidade dos processos.
245. No que se refere ao suporte de tecnologia de informação, observou-se a inexistência de sistema
corporativo para planejamento, execução e monitoramento das ações o que dificulta o efetivo exercício das
atividades de fiscalização e inspeção federal agropecuária, gerando insegurança, erros e risco de fraude no
processo. Além disso, os sistemas são obsoletos e inseguros para gestão do cadastro de estabelecimentos.
246. Quanto ao Processo Administrativo Sancionatório, além de não haver uniformidade nos
procedimentos executados, as decisões em segunda e, eventualmente, terceira instância não são colegiadas, e os
valores das multas carecem de atualização. Assim, não se tem isonomia nos processos realizados nos
departamentos da SDA e não se induz a mudança de comportamento dos jurisdicionados.
247. Diante disso, este trabalho propõe que seja efetuada a lotação de AFFA-MV em todos os
estabelecimentos que exigem inspeção permanente e que sejam adotadas medidas para garantir a continuidade e
a sustentabilidade destas atividades. Ademais, que sejam estabelecidos e implementados critérios para
rotatividade e para evitar remoção arbitrária de servidores lotados permanentemente em estabelecimentos de
abate.
248. Propõe-se, também, que sejam atualizados os regulamentos técnicos de inspeção de bovinos, suínos
e aves; que sejam estabelecidos critérios, periodicidade e formas de divulgação dos resultados consolidados e
individuais das fiscalizações; e que seja implementada a avaliação de risco no planejamento das fiscalizações
realizadas pelo Dipov, pelo DFIP e pelo DFIA.
249. Também foi incluída proposta de utilização das denúncias recebidas na Ouvidoria do MAPA, como
subsídio para o planejamento anual; de implantação de sistema corporativo para gerenciamento do planejamento
e execução das fiscalizações e inspeções, com registro das informações necessárias para o monitoramento, bem
como de unificação dos sistemas de registro de estabelecimentos e produtos.
250. Por fim, propõe-se a regulamentação das atividades de acompanhamento e avaliação das
fiscalizações; que sejam desenvolvidos indicadores para avaliar o desempenho das fiscalizações realizadas; que
sejam uniformizados os procedimentos do Processo Administrativo Sancionatório; e, ainda, que sejam
atualizados os valores das multas.
251. Espera-se que o atendimento às propostas apresentadas propicie maior sustentabilidade à atividade
de fiscalização realizada pelo MAPA, aumente a segurança jurídica aos fiscalizados e a eficiência dos
processos, bem como promova eficácia no alcance dos objetivos da Defesa Agropecuária.
5. Proposta de Encaminhamento
252. Ante o exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior com as seguintes propostas:
Determinações
I. Determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, que
a. Adote medidas com vistas a garantir a continuidade e a sustentabilidade das atividades de inspeção
permanente realizada em abatedouros, nos termos do inciso IV do parágrafo 1° do art. 27-A da Lei 8.171/1991
combinado com o art. 11 do Decreto 9.013/2017, considerando o impacto financeiro e as restrições
orçamentárias, tendo em vista as perspectivas de redução do quadro de pessoal devido às aposentadorias
iminentes e ao fim da vigência dos contratos temporários dos médicos veterinários.
b. Implante, com fulcro nos arts. 3 e 4 do Decreto 8.539/2015 e no princípio da eficiência, sistema
corporativo que gerencie o planejamento e a execução das fiscalizações e inspeções realizadas no Dipoa, Dipov,
DFIP e DFIA, registrando as informações necessárias para o monitoramento.
c. Apresente, no prazo de 90 dias, plano de ação destinado ao cumprimento dos itens I.a e I.b,
estabelecendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para a
implementação.
II. Determinar à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso II,
do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que:
a. Efetue, no prazo de 60 dias, a lotação de Auditores Fiscais Federias Agropecuários formados em
Medicina Veterinária em todos os estabelecimentos que exigem a inspeção permanente, com fundamento nos
arts. 11, 14, 90, 97, 98, 106, 125 e 129 do Decreto 9.013/2017.
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b. Publique, em 60 dias e com base nos princípios da isonomia e da motivação, bem como no art. 2° e no
inciso I do art. 50 da Lei 9.784/1999, regulamento com procedimentos para evitar remoção arbitrária de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos.
c. Publique, com fulcro no princípio da eficiência, versão atualizada dos regulamentos técnicos de
inspeção de bovinos, suínos e aves.
d. Publique, no prazo de 90 dias e com fulcro nos incisos II, III, IV e V do art. 3° da Lei 12.527/2011,
regulamento com critérios, periodicidade e formas de divulgação dos resultados consolidados e individuais das
fiscalizações e inspeções realizadas pela SDA e divulgue os resultados com informações qualificadas e de
interesse do cidadão, preservado o sigilo devido, garantindo-se linguagem simples e de fácil compreensão.
e. Publique regulamento e implemente metodologia de avaliação de risco e priorização de
estabelecimentos e produtos a serem fiscalizados/inspecionados, no âmbito dos departamentos Dipov, DFIP e
DFIA, nos termos do inciso II do art. 17 do Decreto 9.203/2017, e da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU
1/2016.
f. Publique, em 90 dias, com fundamento na alínea a do inciso V do art. 1º da Portaria MAPA 562/2018
(Regimento Interno da SDA), regulamento contendo as atividades, periodicidade e responsáveis, para
acompanhamento e avaliação das fiscalizações e inspeções realizadas em todos os departamentos e adote
medidas para a sua implementação, conforme as regras definidas.
g. Apresente, no prazo de 90 dias, plano de ação destinado ao cumprimento dos itens II.c e II.e,
estabelecendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para a
implementação.
Recomendações
III. Recomendar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União que
a. Unifique os sistemas de registro de estabelecimentos e produtos existentes nos departamentos Dipov,
DFIA e DFIP, utilizando tecnologia internalizada e manutenível.
b. Uniformize os procedimentos do Processo Administrativo Sancionatório.
c. Avalie a possibilidade de julgar os recursos em segunda e eventual terceira instância por órgão
colegiado.
d. Atualize os valores das multas existentes nos departamentos da SDA.
IV. Recomendar à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União que:
a. Utilize as informações resultantes do tratamento das manifestações recebidas na Ouvidoria do MAPA
para subsidiar o seu planejamento anual.
b. Crie indicadores-chave para avaliar o progresso do planejamento e da execução das
fiscalizações/inspeções realizadas pelo Dipoa, Dipov, DFIA e DFIP, definindo responsáveis por fornecer
relatórios periódicos de acompanhamento às principais partes interessadas.
c. Publique regulamento com critérios e procedimentos para rotatividade de servidores lotados
permanentemente em estabelecimentos e, de acordo com as regras definidas, promova a rotatividade.
Outras Propostas
V. Dar Ciência do Acórdão que vier a ser prolatado, bem como do Voto e Relatório que o fundamentam,
ao Congresso Nacional e à Presidência da República para ciência, destacando os itens III.b, III.c e III.d por se
referirem a alterações legislativas.
VI. Autorizar a SecexAgroAmbiental a autuar processo de monitoramento das deliberações que vierem a
ser prolatadas, dada a relevância da matéria e necessidade de atuação tempestiva do Tribunal na regularização
das situações encontradas.
VII. Arquivar os autos.’

3. Após a tramitação do processo para o meu gabinete, foi requerido pelo Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) acesso aos autos (peça 113).
É o relatório.

Voto
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Trago à apreciação deste colegiado relatório da auditoria realizada na Secretaria de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/Mapa), cujos objetivos
essenciais estão expressos nas três questões formuladas na etapa de planejamento:4
“Questão 1:
Em que medida os procedimentos de planejamento, execução e monitoramento da fiscalização e
inspeção federal agropecuária estão aderentes aos normativos vigentes de forma a garantir, com
razoável segurança, a idoneidade dos insumos utilizados na agropecuária e a segurança higiênicosanitária dos produtos agropecuários destinados aos consumidores finais?
Questão 2:
Em que medida o Mapa possuiu suporte de Tecnologia da Informação (TI) suficiente para o
efetivo exercício das atividades de fiscalização e inspeção federal agropecuária?
Questão 3:
Em que medida o processo administrativo decorrente de infrações autuadas nas atividades de
fiscalização e inspeção do Mapa é transparente e uniforme?”
4. Os exames abrangeram: (a) processos de fiscalização/inspeção de insumos pecuários e
agrícolas e de produtos de origem animal e vegetal realizados pelo ministério; (b) suporte de
tecnologia da informação (TI); e (c) processo administrativo sancionatório (PAS) decorrente das
infrações autuadas nas fiscalizações.
5. Foram analisados processos dos seguintes departamentos da SDA: Departamento de Inspeção
de Produtos de Origem Animal (Dipoa), Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
(Dipov), Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários (DFIP) e Departamento de Fiscalização
de Insumos Agrícolas (DFIA), bem como as ações executadas por Superintendências Federais de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA) e pelos Laboratórios Nacionais Agropecuários
(Lanagro), relacionadas ao processo de fiscalização/inspeção das atividades de defesa sanitária e
agropecuária federal.
6. Não fizeram parte do escopo da auditoria as atividades, até então desempenhadas, pelo
Departamento de Saúde Animal (DSA) e pelo Departamento de Sanidade Vegetal (DSV), atualmente
denominados, respectivamente, Departamentos de Saúde Animal e Insumos Pecuários (DSA) e
Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI)5.
7. Após a edição do Decreto 9.250/2017, a gestão dos servidores que atuam na fiscalização e
inspeção de produtos de origem animal foi centralizada no Dipoa/SDA, em Brasília 6. Antes disso, essa
função era exercida nas SFA nos estados e no DF. Apresenta-se abaixo o organograma atual da SDA:

4

Despacho autorizativo TC 012.226/2018-1 (peça 4).
O Decreto 9.250/2017 (utilizado como base pela equipe de trabalho da SecexAgroAmbiental) foi revogado pelo Decreto
9.667/2019, de 2/1/2019 (editado após o fechamento dos exames e do relatório de auditoria em 7/12/2018), que entre outras
providências, alterou a estrutura administrativa e regimental da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), sendo relevante
anotar: manutenção do Departamento de Fiscalização de Produtos de Origem Animal (Dipoa); manutenção do
Departamento de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal (Dipov); junção do Departamento de Fiscalização de
Insumos Agrícola (DFIA) com o Departamento de Sanidade Vegetal (DSV), formando o Departamento de Sanidade
Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI); junção do Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuário (DFIP) com o
Departamento de Saúde Animal (DSA), formando o Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários (DSA), sendo
que o registro e a fiscalização de produtos destinados à alimentação animal, que pertenciam ao DFIA, foram transferidos
para o Dipoa.
5
Laboratórios Nacionais Agropecuários, atualmente denominados Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).
5
Peça 79 – manifestações consolidadas da SDA em referência ao relatório preliminar da equipe de auditoria.
6
O Mapa denominou de verticalização da cadeia de comando e controle.
5
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA/Secretaria de Defesa Agropecuária-SDA
(Estrutura Administrativa e Regimental – Decreto 9.667/19)

8. Os procedimentos de auditoria foram aplicados em órgãos/unidades localizadas nos estados de
Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco e no Distrito Federal. Nessas localidades, promoveu-se
reuniões e entrevistas com os gestores da SDA, das SFA e dos Lanagro7; de órgãos estaduais de defesa
agropecuária e de algumas entidades representativas de estabelecimentos produtores agropecuários.
Além disso, efetuou-se observação direta das atividades de fiscalização e inspeção dos servidores do
Mapa em diversos estabelecimentos. Também foi aplicada pesquisa com os auditores-fiscais federais
agropecuários (AFFA), mediante questionário estruturado.
9. Como forma de auxílio na identificação de fragilidades existentes no Mapa e na proposição de
melhorias nos controles e nos procedimentos, a equipe de auditores valeu-se, acessoriamente, de
informações da operação “Carne Fraca” da Polícia Federal, cujas investigações referem-se a
irregularidades e indícios de crimes praticados por servidores e representantes dos estabelecimentos no
exercício das atividades vinculadas à defesa agropecuária.
I
Contextualização das atividades de Defesa e Agropecuária Federal
10. Nos termos do art. 21 da Lei 13.844/2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da
Presidência da República e dos ministérios, constituem áreas de competência do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa):
“(...)
VI - defesa agropecuária e segurança do alimento, abrangidos:
a) saúde animal e sanidade vegetal; b) insumos agropecuários, inclusive a proteção de cultivares; c)
alimentos, produtos, derivados e subprodutos de origem animal e vegetal; d) padronização e classificação de
produtos e insumos agropecuários; e e) controle de resíduos e contaminantes em alimentos;”

11. A defesa agropecuária federal exercida pela SDA/Mapa é responsável pela segurança e
garantia da qualidade dos insumos agrícolas e pecuários, bem como dos produtos de origem vegetal e
animal produzidos no país. O bom funcionamento das atividades de fiscalização e inspeção contribui
para aprimoramento do setor agropecuário brasileiro e garantia da saúde dos consumidores.
12. Os objetivos e as ações da defesa agropecuária são8: assegurar a sanidade vegetal e animal; a
idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária; e a identidade e segurança
7
8

Laboratórios Nacionais Agropecuários, atualmente denominados Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).
Conforme art. 27-A da 8.171/1991 - Lei da Política Agrícola.
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higiênico-sanitária dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores, com o fim de
garantir a manutenção e permanente aperfeiçoamento do setor agropecuário brasileiro. Essas
atividades são organizadas de forma a assegurar o cumprimento das legislações da defesa agropecuária
e dos compromissos internacionais firmados pela União.
13. Para atingir os objetivos da defesa agropecuária, o poder público deve desenvolver as
seguintes atividades9: a) vigilância vegetal e animal; b) inspeção e classificação de produtos de origem
vegetal e animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e c) fiscalização dos
insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias.
14. Na esfera federal, as atividades de planejamento, normatização, coordenação, execução e
supervisão das atividades de fiscalização e inspeção agropecuárias são da responsabilidade da
Secretaria de Defesa Agropecuária, que é um órgão específico e singular do Mapa, com o apoio das
divisões de defesa agropecuária das Superintendências Federais de Agricultura em todas as unidades
federativas. As secretarias estaduais de agricultura também desempenham importante papel na defesa
agropecuária brasileira em conjunto com a SDA/Mapa, formando, com outros atores, o Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), regulamentado pelo Decreto 5.741/2006.
15. No Plano de Defesa Agropecuário (PDA 2015-2020), elaborado pela Secretaria de Defesa
Agropecuária (SDA), definiu-se como um dos objetivos do sistema “promover e implantar programas
e ações de defesa agropecuária contribuindo com o desenvolvimento sustentável do agronegócio
brasileiro, possibilitando as garantias para a preservação da vida e da saúde humana e animal; do meio
ambiente; da segurança alimentar; e do acesso a mercados”.
16. De acordo com o PDA, há um grande número de agentes envolvidos diretamente nas
diversas etapas e atividades de defesa agropecuária: aproximadamente, 3.000 auditores-fiscais federais
agropecuários (AFFA), 6.000 fiscais estaduais, 40.000 profissionais privados entre engenheiros
agrônomos e médicos veterinários.
17. No Plano Plurianual - PPA (2016-2019), o Programa de Defesa Agropecuária (2028) elenca
o objetivo: “Modernização da Defesa Agropecuária”, com ações voltadas para o aperfeiçoamento dos
mecanismos que assegurem a sanidade dos vegetais, a saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e
serviços e a conformidade dos produtos agropecuários. Os auditores citaram as seguintes ações para o
alcance desse objetivo 10:
“Isso será realizado a partir da adoção de novos métodos de gestão de processos e informações em defesa
agropecuária, da estruturação de programas nacionais de avaliação de conformidade e de gerenciamento de
risco, do aperfeiçoamento dos mecanismos de autocontrole dos agentes das cadeias produtivas, da implantação
da certificação eletrônica fitossanitária e do sistema nacional de emergências zoosanitárias e fitossanitárias, bem
como da modernização da infraestrutura dos Lanagro. O Objetivo prevê também a ampliação das zonas livre de
pragas e doenças como a febre aftosa, a peste suína clássica e a mosca da carambola, além da adequação
normativa para assegurar maior eficiência e eficácia dos serviços sanitários em todo o país.” (Não grifado no
original).

II
Ações de controle interno e externo, estudos e planos realizados anteriormente
18. Segundo o relatório de auditoria, os exames realizados permitiram uma visão sistêmica sobre
as atividades da fiscalização federal agropecuária e possibilitaram constatar fragilidades no seu modelo
atual, algumas das quais levantadas em diagnósticos anteriores: auditoria operacional do TCU,
realizada em 2014, que analisou os controles internos com vistas a assegurar condições de higiene e
bem-estar animal em abatedouros bovinos11; Plano de Defesa Agropecuária (PDA) 12, elaborado em

Conforme § 1º do art. 27-A da Lei 8.171/1991 – Lei da Política Agrícola.
Item 265 do relatório de planejamento da auditoria (peça 110).
11
TC 030.013/2013-5.
12
Peça 80.
9

10
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2015; produtos da consultoria contratada para reestruturação da SDA, em 2017 13; e nota técnica
20/2018 SDA/Mapa14, que apresenta proposta de modernização da defesa agropecuária brasileira.
19. Acrescento que, conforme registrado no relatório, a Controladoria Geral da União igualmente
realizou, em 2016 e 2017, auditorias de avaliação em órgãos e ações da defesa agropecuária federal,
das quais destacam-se as seguintes constatações: i) “inviabilidade de manutenção de inspeção
permanente em todos os frigoríficos sob inspeção federal”; ii) deficiência de sistemas informatizados”;
iii) “fragilidades na divulgação dos resultados das fiscalizações e das inspeções da SDA” e “baixo
valor das taxas e das multas aplicadas pela atuação dos departamentos na defesa agropecuárias
federal”.
20. Na auditoria realizada anteriormente pelo Tribunal, foram identificadas vulnerabilidades e
falhas nos controles internos do ministério relativamente ao programa de defesa agropecuária,
conforme registrado no voto do relator, ministro Walton Alencar Rodrigues, que resultou no acórdão
3.293/2014-TCU-Plenário:
“(...) (1) insuficiência de mecanismos de acompanhamento gerencial dos Serviços de Inspeção das
Superintendências Federais de Agricultura (SFA) por parte da SDA/Mapa; (2) adoção de controles mais rígidos
em frigoríficos exportadores em comparação aos que atendem o mercado interno; (3) não divulgação dos
resultados das fiscalizações do Mapa; (4) inviabilidade de manutenção de inspeção permanente em todos os
frigoríficos sob inspeção federal; (5) cumprimento insuficiente das competências da SDA/Mapa; além da (6)
adoção de indicador que não reflete o cumprimento de seus objetivos estratégicos.
Já em relação ao marco legal adotado pelo Brasil para a regulação dos serviços analisados, destacam-se:
(1) a desatualização do normativo que estabelece as regras de inspeção industrial e sanitária de produtos de
origem animal (Riispoa); (2) o desalinhamento entre os normativos nacionais de bem-estar animal e de abate
humanitário com os requisitos definidos pela OIE; e (3) a ausência de normativo específico para inspeção de
carne bovina.”

21. Naquele contexto, o Tribunal deliberou no referido acordão por:
“9.1. determinar à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (...) que:
9.1.1. estabeleça mecanismos de garantia da conformidade das informações e procedimentos realizados
pelas unidades de inspeção de produtos de origem animal das Superintendências Federais de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;
9.1.2. estabeleça sistemática de acompanhamento e uso gerencial dos resultados das supervisões,
fiscalizações e inspeções realizadas pelas unidades de inspeção de produtos de origem animal das
Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos Serviços de Inspeção Federal em
matadouros e matadouros-frigoríficos de bovinos;
9.1.3. edite normativo para regulamentar a divulgação dos resultados das auditorias, supervisões e
inspeções relacionadas com produtos de origem animal, preservadas as informações afetadas pelos sigilos
profissional, empresarial, fiscal, bancário, facilitando o acesso público a essas informações (Lei nº 12.527/2011,
art. 3º, incisos II, IV e V, Decreto nº 5.741/2006, arts. 94, §6º, e 156, caput, e Código de Defesa do Consumidor,
art. 6º, inciso III);
(...)
9.2. recomendar à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (...) que:
9.2.1. adote os mesmos procedimentos de controle para os estabelecimentos sob sua jurisdição, tanto no
que se refere às normas sanitárias quanto às de bem-estar animal, observadas as peculiaridades regionais e o
porte de cada estabelecimento (art. 152, §1º, do Decreto nº 5.741/2006);
9.2.2. avalie a conveniência de realização de inspeção federal periódica, sem exigir a presença
permanente de fiscais federais agropecuários nos estabelecimentos relacionados nos itens 1-6, do parágrafo
único, do art. 11, do Decreto nº 30.691/52, atribuindo a profissional contratado pelas empresas fiscalizadas a
responsabilidade pela garantia da qualidade dos produtos de origem animal e do tratamento adequado dos

13
14

Peças 81-83.
Peça 84.
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animais, mas mantendo o controle ministerial, por meio de auditorias e supervisões periódicas, baseadas em
matriz de riscos higiênico-sanitários de acordo com padrões técnicos a serem definidos;
(...)
9.2.4. edite normativo para padronizar critérios de conformidade para estabelecimentos de abate bovino,
considerando a gravidade das inconformidades verificadas, para fins de aferição do indicador de ‘taxa de
conformidade dos processos produtivos de produtos de origem animal’, de acordo com as ‘Orientações para
Elaboração do PPA 2012-2015’ e de cumprimento do objetivo estratégico do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de ‘garantir a segurança alimentar’;
9.2.5. conclua a revisão e publique a nova versão da instrução normativa que aprova o regulamento
técnico de manejo pré-abate e abate humanitário, tornando-a compatível com as regras do Capítulo 7.5 do
Código Sanitário para Animais Terrestres da The World Organization for Animal Health (OIE);
9.2.6. normatize regulamento técnico específico para inspeção de carne bovina, a exemplo daqueles para
inspeção de carne de aves (Portaria SDA/Mapa nº 210/98) e de suínos (Portaria Mapa nº 711/95);
9.3. recomendar à Casa Civil (...) que tome providências para publicação da nova versão do Regulamento
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de .Origem Animal;
9.4. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que (...) encaminhe ao Tribunal,
no prazo de noventa dias da ciência, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à
implementação das determinações e recomendações constantes dos itens 9.1 e 9.2, com definição dos
responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem tomadas;”

22. A aludida deliberação foi recentemente monitorada pela SecexAgroAmbiental, resultando no
acórdão 783/2019-TCU-Plenário, de 10/4/2019, relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.
23. Nesta relevante auditoria, geradora de muitas expectativas, as análises e as conclusões da
SecexAgroAmbiental constituem a base central de minhas razões de decidir, não obstante, considero
pertinente colacionar considerações adicionais neste voto, seja para corroborar o que já consta do
relatório da equipe de auditoria, seja para contextualizar o trabalho do controle externo frente ao amplo
leque de atividades que envolve a defesa agropecuária federal.
24. Assim, doravante tratarei das recomendações e das determinações já monitoradas, bem como
das questões versadas no PDA, no relatório da consultoria realizada em 2017, e em outros estudos que
tangenciam o escopo desta auditoria, a exemplo do Relatório de Avalição de Políticas Públicas: Defesa
Agropecuária, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal (2015) e do
Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019 (ano base 2018).
25. Na sequência, resumidas em blocos, organizo, comento e agrego informações e análises as
constatações do relatório.
III
A crucial questão dos modelos de inspeção, em especial a inspeção permanente
26. Os produtos de origem animal devem ser aprovados e registrados pelo Serviço de Inspeção
Federal (SIF), recebendo um rótulo, selo ou carimbo que representa a garantia da certificação sanitária
e tecnológica dos produtos para o consumidor. O SIF é um serviço de saúde pública e tem atuação em
mais de 5 mil estabelecimentos brasileiros sob a supervisão do Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária (Dipoa/SDA) – órgão federal responsável
por assegurar a qualidade dos alimentos destinados ao mercado nacional e internacional.
27. O registro no SIF é fornecido por estabelecimento. No Brasil, temos os serviços de inspeção
nas esferas federal, estadual e municipal.
SIF (Serviço de Inspeção Federal): selo ou carimbo exigido para estabelecimento industrial que
realize comércio interestadual ou internacional.
SIE (Serviço de Inspeção Estadual): selo ou carimbo exigido para estabelecimento industrial
que realize comércio intermunicipal.
SIM (Serviço de Inspeção Municipal): selo ou carimbo exigido para estabelecimento industrial
que realize comércio municipal.
28. Segundo o art. 6º da Lei 1.283/1950, alterada pela Lei 7.889/1989, ambas dispondo sobre
normas gerais de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal: “É expressamente
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proibida, em todo o território nacional, para os fins desta lei, a duplicidade de fiscalização industrial e
sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal, que será
exercida por um único órgão”. A lei prevê a celebração de convênios/acordos de cooperação entre os
entes federados para o desempenho das atividades de defesa agropecuária (art. 5º da referida lei).
29. O glossário do relatório de auditoria traz os seguintes conceitos de inspeção periódica e
inspeção permanente:
“Inspeção periódica: tipo de inspeção mais comum, sendo exercido em várias áreas da Secretaria de
Defesa Agropecuária, que consiste em verificar, em intervalos planejados, se os estabelecimentos que atuam na
produção agropecuária estão cumprindo os normativos existentes.
Inspeção permanente: tipo de inspeção exercida pela Secretaria de Defesa Agropecuária que se
caracteriza pela alocação de servidores permanente no Serviço de Inspeção Federal, localizado dentro do
estabelecimento industrial, onde é realizado diariamente procedimentos de fiscalização/inspeção. Somente é
obrigatória nos estabelecimentos de carnes e derivados que abatem as diferentes espécies de açougue e caça. ”

30. Na forma periódica, os servidores da SDA realizam as inspeções em intervalos planejados e
verificam se os estabelecimentos estão cumprindo as normas de produção. No segundo tipo, os fiscais
ficam lotados15 no serviço de inspeção federal (SIF) localizado no próprio estabelecimento industrial,
onde realizam diariamente os procedimentos de fiscalização de defesa agropecuária.
31. O art. 11 do Decreto 9.013/2017, que regulamenta a inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal (Riispoa), dispõe:
Art. 11. A inspeção federal será instalada em caráter permanente nos estabelecimentos de carnes e
derivados que abatem as diferentes espécies de açougue e de caça.16 17 (Grifo nosso).
§ 1º No caso de répteis e anfíbios, a inspeção e a fiscalização serão realizadas em caráter permanente
apenas durante as operações de abate.
§ 2º Nos demais estabelecimentos previstos neste Decreto, a inspeção federal será instalada em caráter
periódico.

32. O Riispoa estabelece atividades a serem realizadas pela equipe do SIF, por exemplo:
verificação documental ante mortem; avaliação do comportamento e do aspecto do animal e dos
sintomas de interesse para as áreas de saúde animal e pública; autorização para abate; análise da
necessidade de abate de emergência; interrupção do abate ou redução de sua velocidade, caso se
identifique deficiência no curso do abate; realização dos procedimentos de inspeção post mortem;
verificação dos autocontroles dos estabelecimentos.
33. Esse mesmo regulamento prescreve que algumas dessas atividades são exclusivas do AFFAMV: avaliação das condições apropriadas do animal para abate; acompanhamento do abate de
emergência; julgamento e destinação das carcaças e dos órgãos identificados com anomalias;
assinatura de certificados sanitários destinados ao comércio internacional; autuação das infrações.
34. Além dessas atividades, os AFFA-MV são responsáveis por supervisionar e treinar os
funcionários e inspetores dos próprios estabelecimentos fiscalizados. Esses indivíduos compõem as
equipes oficiais do SIF e auxiliam nas atividades de inspeção permanente, conhecidos como “Art.
73”18.

15

Os fiscais servidores são formalmente lotados em subunidades do ministério, SDA, SFA, como o Dipoa e o Sipoa, mas
os locais em que prestam serviços são os próprios estabelecimentos fiscalizados.
16

Espécies de açougue - são os bovinos, búfalos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, lagomorfos e aves domésticas, bem
como os animais silvestres criados em cativeiro, abatidos em estabelecimentos sob inspeção veterinária; (art. 10, XI,
Decreto 9.013/2017, com redação dada pelo Decreto 9.069/2017).
17
Espécies de caça - aquelas definidas por norma do órgão público federal competente.
18
Riispoa, art. 73, Riispoa – “Das Obrigações dos Estabelecimentos”. Em reunião do dia 12/11/2018, o diretor do
Dipoa/SDA informou que há aproximadamente 12.000 pessoas nessa categoria, atuando em inspeção permanente.
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35. Nesse ponto, cabe ressaltar que a inspeção sanitária primária é da responsabilidade do
próprio estabelecimento, o qual, segundo prescreve o art. 74 do Riispoa, é obrigado a implementar
programa de autocontrole19:
“Art. 74. Os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados,
mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros sistematizados e auditáveis que
comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos estabelecidos neste Decreto e em
normas complementares, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus
produtos, desde a obtenção e a recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição
destes.”

36. A equipe avalia que é possível haver “conflitos de interesse” na relação entre os servidores
do Mapa e os funcionários dos estabelecimentos que atuam na inspeção permanente, já que esses
últimos são subordinados tecnicamente aos AFFA-MV, que gerenciam a equipe do SIF, mas que são
pagos e legalmente vinculados, em termos trabalhistas, aos responsáveis pelos estabelecimentos
fiscalizados e jurisdicionados ao Mapa:
“Assim, verifica-se a existência de conflito de interesse na atuação desses funcionários conhecidos como
“Art. 73” já que são treinados e orientados pelos servidores do MAPA e exercem parte central da inspeção
permanente, mas são vinculados funcionalmente, ou sejam, são pagos pelos estabelecimentos que auxiliam a
fiscalizar.”

37. A legislação vigente dispõe que as inspeções permanentes são atribuições específicas dos
servidores das carreiras de auditor-fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária
(AFFA-MV), do agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal (Aisipoa) e
dos demais cargos efetivos de atividades de fiscalização do ministério.
38. Constatou-se que na inspeção permanente há “insuficiência e, em alguns casos, ausência de
servidores em estabelecimentos que realizam abates, em descumprimento aos normativos em vigor.
Além disso, foi observado que são realizados procedimentos desnecessários e defasados”.
39. Por meio de comparação de parâmetros mínimos de dimensionamento apresentados pelo
Dipoa/SDA20, a respeito da quantidade de servidores da carreira de AFFA-MV necessários para a
realização da inspeção permanente ante e post mortem nos abatedouros, considerando a carga horária,
a quantidade de turnos de abate e de dias da semana, a equipe verificou que “o modelo atual de
fiscalização de abatedouros exige um número de AFFA-MV superior ao atual quadro de pessoal lotado
em fiscalização permanente.”
Tabela 4 - Quantidade de AFFA-MV em lotação permanente – novos dados
Estabelecimentos Estabelecimentos
AFFA-MV
AFFA-MV
Ativos
sem AFFA-MV
mínimo
atual
419
19
865
646
Fonte: Equipe de Auditoria
Dados enviados por e-mail pelo Dipoa no dia 12/11/2018

Diferença
219

40. A diferença entre a lotação mínima e a atual pode aumentar ainda mais se consideradas as
situações em que há AFFA-MV lotados em diferentes estabelecimentos ou lotados periodicamente em
abatedouros que exigem a inspeção permanente. Por isso, o detalhamento do local onde cada servidor
atual é importante para quantificar o déficit de AFFA-MV em inspeção permanente.
41. Como se vê na tabela acima, na mesma avaliação identificou-se que há estabelecimentos (19)
sem a presença de auditores-fiscais federais agropecuários. O relatório dos auditores registra que,
normalmente, nos estabelecimentos em que não há lotação permanente de AFFA-MV, a inspeção
oficial federal é realizada por médicos veterinários com contratos temporários ou contratados mediante
19

Análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo e monitoramento da conformidade das matérias-primas,
dos ingredientes, dos insumos e dos produtos (art. 10, I, Decreto 9.013/2017 – Riispoa);
20
Memorando-Circular 2/2017/Dipoa/SDA/Mapa e planilha anexa ao e-mail Dipoa/SDA de 12/11/2018 (peça 90) – último
dado considerado. Segundo o relatório de auditoria, para atender às requisições, o Dipoa/SDA teve dificuldade para
consolidar as informações dos servidores lotados em inspeção permanente, encaminhando por três vezes as informações
requeridas pela equipe de auditores (vide item 52 do relatório de auditoria).

826
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

acordos de cooperação firmados com estados e municípios; servidores da carreira de Aisipoa ou na
forma da inspeção periódica. Essa situação contraria o art. 11 do Decreto 9.107/2017 (Riispoa).
42. Volto aqui a mencionar a auditoria realizada pelo Tribunal, em 2014, na SDA/Mapa, com o
objetivo de examinar a legislação e os controles internos do ministério quanto à observância das
condições de higiene e de tratamento adequado dos bovinos nos estabelecimentos das diferentes
espécies em açougue (Serviço de Inspeção Federal), bem como verificar a aderência das normas
nacionais às regras e aos padrões internacionais (TC 023.863/2015-3).
43. Uma das relevantes constatações daquela auditoria, novamente discutida neste trabalho, foi a
inviabilidade de manutenção de inspeção permanente em todos os frigoríficos sob inspeção federal. No
item 9.2.2 do acórdão 3.293/2014-TCU-Plenário, o Tribunal recomendou à SDA/Mapa que:
“[...] avalie a conveniência de realização de inspeção federal periódica, sem exigir a presença permanente
de fiscais federais agropecuários nos estabelecimentos relacionados nos itens 1-6, do parágrafo único, do art. 11,
do Decreto nº 30.691/52, atribuindo a profissional contratado pelas empresas fiscalizadas a responsabilidade
pela garantia da qualidade dos produtos de origem animal e do tratamento adequado dos animais, mas mantendo
o controle ministerial, por meio de auditorias e supervisões periódicas, baseadas em matriz de riscos higiênicosanitários de acordo com padrões técnicos a serem definidos;”

44. Em referência a tal recomendação, a SDA/Mapa respondeu, em 18/6/201821:
“O Decreto nº 8.444 de 06/05/2015 alterou o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos
de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691, de29 de março de 1952, e definiu que a inspeção federal
será instalada em caráter permanente nos estabelecimentos de carnes e derivados que abatem as diferentes
espécies de açougue e de caça e nos demais estabelecimentos previstos neste regulamento, a inspeção federal
será instalada em caráter periódico.
As atividades de fiscalização de produtos de origem animal são finalísticas e, portanto, não podem ser
delegadas a outros entes não pertencentes ao Estado brasileiro, portanto não consideramos conveniente, nem
oportuno, nem legal, o proposto no subitem 9.2.2, podendo ainda causar grande impacto na exportação de
produtos de origem animal na qual o Brasil ainda possui papel de destaque.
Destacamos ainda que manifestamos a necessidade de recomposição de quadro de servidores por meio do
despacho n° 70500.009135/2015-70 a Secretaria Executiva do MAPA.”

45. Nesse ponto, os auditores destacam que, em 2015, o Decreto 8.444/2015 alterou o Riispoa
até então vigente (Decreto 30.691/1952) e, desde então, os estabelecimentos que recebem e distribuem
leites e ovos deixaram de ser inspecionados de forma permanente. Atualmente, esses estabelecimentos
representam 45% das unidades com SIF. Não obstante, concluiu-se que: “mesmo diante de tal redução
do número de estabelecimentos, nos dias atuais há defasagem de servidores do Mapa para realizar a
inspeção permanente”.
46. Recentemente, foi realizado o primeiro monitoramento daquela deliberação, a qual foi
considerada como atendida, tendo como fundamento as seguintes razões expostas pela
SecexAgroAmbiental22:
“Análise
O item 9.2.2 recomendou que fosse avaliada a conveniência de realização de inspeção federal periódica,
sem exigir a presença permanente de fiscais federais agropecuários nos estabelecimentos de abate obrigatórios
por lei.
Entretanto, o Dipoa entende que atividades finalísticas não podem ser delegadas a profissional contratado
pelas empresas fiscalizadas e dessa forma, considerando inoportuno e ilegal tal medida.
Como a deliberação deixou margem para decisão discricionária do Mapa, quando recomenda “avaliar a
conveniência”, conclui-se que o entendimento descrito no plano de ação pode ser considerado como acatado,
visto que emitiu uma opinião devidamente embasada, não cabendo avaliação nesta instrução quanto ao mérito
de sua decisão.
Neste sentido, propõe-se que a deliberação seja considerada implementada.”

21
22

Plano de ação SDA/Mapa: auditoria operacional – higiene e bem-estar animal em abatedouros bovinos (peça 90).
(TC 023.863/2015-3, peça 11).
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47. Conforme ressaltado pelos auditores, a possibilidade de delegação de atividades de inspeção
federal agropecuária para a iniciativa privada é matéria controversa, havendo diferentes entendimentos
dependendo do tipo de atividade que está sendo delegada.
48. A nível do serviço de inspeção estadual, registraram, a título demonstrativo, a solução
adotada por alguns estados da federação em busca de modelos alternativos de inspeção em
abatedouros, em que parte das atividades são executadas por empresas terceirizadas como ocorre nas
fiscalizações estaduais em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
49. A equipe visitou a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). Os gestores
entrevistados informaram que o modelo de inspeção permanente era inviável e que, em 2015,
alteraram-no para permitir o credenciamento de empresas para realização da inspeção ante e post
mortem e a fiscalização periódica da atuação desses profissionais, com melhorias para a defesa
agropecuária do Paraná.
50. Em relação aos modelos alternativos implantados pelos estados, a SDA/Mapa, em resposta
ao relatório preliminar apresentado pelos auditores, assim se manifestou23:
“[...], consideramos o entendimento quanto à indelegabilidade das atividades de inspeção permanente em
estabelecimentos de abate baseia-se no princípio da independência na atuação da administração pública exercida
pelos médicos veterinários oficiais, sendo que tal entendimento e ratificado por Decisão do Tribunal Superior do
Trabalho, conforme Acórdão da 2ª TURMA: PROCESSO Nº TST-RR-745100-61.2009.5.12.0001”24 25

51. Nesse quadro, os auditores esclarecem que nesta auditoria não se fez comparações entre o
modelo federal e os modelos alternativos na esfera de atuação do serviço de inspeção estadual, bem
como não se avaliou a legalidade das atividades de inspeção sanitária atribuídas à iniciativa privada
nos de SC, PR e RS. Apenas apresentaram opções que podem ser avaliadas em busca do
aperfeiçoamento e da sustentabilidade do atual modelo de inspeção federal.
52. A equipe ressalta que em 2017 o ministério realizou concurso para admissão de 300 médicos
veterinários com base na Lei 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender à necessidade de excepcional interesse público. Desse total, foram lotados 219 na inspeção
permanente. Embora esses servidores possam compor a equipe do SIF instalada permanentemente nos
abatedouros, não podem realizar uma série de atribuições privativas dos AFFA-MV.
53. Acrescento que por meio da Portaria Mapa 1.018, de 29/6/2018, houve a nomeação em cargo
efetivo de 300 AFFA-MV (concurso 2017/2018).
54. Segundo os auditores, o acréscimo na força de trabalho ocorrido em 2017 e 2018, por meio
dos citados concursos, foi considerado no cálculo do déficit de AFFA-MV em inspeção permanente
nos estabelecimentos em que esse modelo é exigido.
55. A equipe do trabalho ressalta que o ministério realizou, em 2017, concurso para admissão de
300 médicos veterinários com base na Lei 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público. Desse total, foram lotados
219 na inspeção permanente. Embora esses servidores possam compor a equipe do SIF instalada
permanentemente nos abatedouros, não podem realizar uma série de atribuições, que são privativas dos
AFFA-MV.

23

Informação 18/SDA/Mapa, 3/12/2018 (peça 79).
. Ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Trabalho da 12ª Região em desfavor da Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (ICASA) e
da Cooperativa de Médicos Veterinários, em que se discute a contratação (terceirização) por meio de termo de cooperação
técnica com cooperativa de médicos veterinários (UNIMEV) para prestação de serviços de vigilância e defesa sanitária e
inspeção dos produtos de origem animal, e não por meio da convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso
público (edital CIDASC 2/2006 – emprego: médico veterinário).
25
Sobre o tema “terceirização de atividades fim”, destaca-se o art. 9º, § 3º da Lei 6.019/1974 (trabalho temporário nas
empresas urbanas), alterada pela Lei 13.429/2017 (reforma trabalhista), que dispõe: § 3º O contrato de trabalho temporário
pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de
serviços.
24
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56. Assim, o déficit de servidores, constatado na auditoria em exame, considerou as efetivações
dos novos servidores empossados e lotados em inspeção permanente no ano de 2018. De acordo com o
edital, a validade do certame será por 2 anos, prorrogável por igual período a partir da data de sua
homologação, que ocorreu em 28/3/2018.
57. Segundo os auditores o acréscimo na força de trabalho ocorrido em 2017 e 2018, por meio
dos citados concursos, foi considerado no cálculo do déficit de AFFA-MV em inspeção permanente
nos estabelecimentos em há exigência regulamentada.
58. Concluem esse ponto registrando que: “a inspeção permanente realizada pelo Mapa apresenta
deficiências e riscos relativos à continuidade e sustentabilidade de suas atividades (...). Isso é
corroborado pelas evidências que comprovam a incapacidade do Mapa de exercer já há algum tempo
todas as suas atribuições: devido ao modelo em que assume um número extenso de responsabilidades;
ao déficit de servidores, que tende a piorar por causa das aposentadorias iminentes; ao término da
vigência dos contratos temporários e às dificuldades orçamentárias existentes no Brasil”.
59. Assim, suas propostas de encaminhamento são no sentido de expedir duas determinações –
uma para a SDA, para que efetue a lotação de AFFA-MV em todos os estabelecimentos que exigem a
inspeção permanente de acordo com os normativos vigentes; e a outra dirigida ao Mapa, para que
apresente plano de ação com as providências para garantir a continuidade e a sustentabilidade de
atividades de inspeção permanente realizada em abatedouros.
***
60. Como se vê, permanece o complexo problema de compatibilizar o quadro de pessoal
especializado e as restrições orçamentárias com os modelos de controle oficial, periódico e
permanente, e o autocontrole (regimes de fiscalização), com base em padrões técnicos de inspeção
atualizados.
61. Destaco que as Leis 1.283/1950 e 7.889/1989 dispõem apenas sobre normas gerais de
inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. A fixação dos critérios norteadores da
seleção dos estabelecimentos que industrializam e comercializam produtos de origem animal (carnes e
derivados) que deverão instalar inspeção permanente ou receber a inspeção periódica dos fiscais do
Mapa, é estabelecida a nível de decreto presidencial, no caso do regulamento da inspeção sanitária de
produtos de origem animal (Riispoa).
62. Anoto que em 2015, por meio do Decreto 8.444/2015, houve alteração pontual de
procedimentos no então vigente Riispoa (Decreto 30.691/1952), consistindo na exclusão da inspeção
permanente de leite e ovos, que vigorou por 63 anos. A propósito, a edição do novo Riispoa em
substituição ao antigo regulamento, constituiu-se em boa e necessária medida que, há muito, era objeto
de deliberação dos órgãos de controle.
63. Sobre essa questão, o relatório da auditoria anteriormente realizada pelo Tribunal registrou,
em 201326:
“Inviabilidade de manutenção de inspeção permanente em todos os frigoríficos sob inspeção federal.
Não é viável, nas condições atuais do Mapa, o cumprimento do disposto no art. 11, § único, do Decreto nº
30.691/1952, que estabelece a inspeção federal permanente nos estabelecimentos de carnes e derivados que
abatem e industrializam as diferentes espécies de açougue. Para que isso possa ocorrer, segundo dados
fornecidos pelo próprio Mapa, é necessária a contratação de 1.562 Fiscais Federais Agropecuários (FFAs).
Segundo informado, existem 219 FFAs no quadro do Mapa e 159 médicos veterinários conveniados,
totalizando 378 profissionais inspecionando em caráter permanente matadouros e matadouros-frigoríficos de
bovinos sob inspeção federal, sendo que a quantidade total de abatedouros bovinos de responsabilidade do
Mapa é de 274, gerando relação de 1,38 FFA por estabelecimento, ocorrendo, contudo, discrepâncias em
unidades do Mapa nos estados.
Excluídos os FFAs conveniados, o SIF conta com 219 FFAs do próprio quadro de pessoal do Mapa, o que
gera relação de 0,8 FFA por estabelecimento, isso sem considerar os estabelecimentos exportadores que

26

Auditoria operacional – TC 030.013/2013-5.

829
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

possuem até mais de 3 FFAs em caráter permanente, em regime de rodízio, já que o abate ocorre, muitas vezes,
em turnos ininterruptos.
Nos estados da Bahia, Espírito Santo e Paraná a quantidade de FFAs é menor que a de abatedouros, não
atendendo a exigência do Riispoa de um FFA por estabelecimento. Já nos estados do Pará e de Roraima, a
relação FFA por estabelecimento é de aproximadamente um e, na Paraíba, existe um estabelecimento e nenhum
FFA. Em ambas as situações fica fragilizada a inspeção. Não estão ainda considerados, nesse estudo, os
períodos de férias e/ou outros afastamentos legalmente permitidos para os FFAs e que interrompem as
atividades de inspeção.
A força de trabalho informada pela SDA é de 877 FFAs disponíveis para o SIF, com necessidade de
acréscimo de 1.562 FFAs, totalizando 2.439 FFAs. Esses quantitativos incluem outros estabelecimentos que não
abatedouros de bovinos.
Considerando, com base no Ofício 196/GAB/DIPOA/SDA/2014, custo médio de R$ 12.539,38 por FFA
em início de carreira, apenas em salários diretos, o valor total necessário, caso mantida a obrigação disposta no
art. 11, parágrafo único, do Riispoa, seria de aumento nos custos de fiscalização de pelo menos R$ 235
milhões/ano, apenas em salários diretos, sem encargos e custos indiretos, com tendência de alta (dado o
aumento dos salários devido ao plano de carreira dos FFAs), o que contraria o princípio da economicidade, uma
vez que não há análise custo-benefício desse aumento de FFAs por parte do Ministério.
Como efeito da inviabilidade de ter um FFA em cada estabelecimento de abate, destaca-se que as
competências do SIF acabam sendo exercidas, em alguns estabelecimentos, por médicos veterinários
contratados por meio de acordos de cooperação firmados com municípios.”

64. Atualmente, a legislação federal de regência das atividades de defesa agropecuária não
diferencia, técnica e juridicamente, os termos “fiscalização” e “inspeção”, utilizados muitas vezes
como sinônimos. Tramita no Senado Federal o projeto de lei 326/2016, de autoria do senador Dário
Berger, que consolida o marco regulatório e institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária
(PNDA)27.
65. O texto do projeto, entre outras inovações, institui o “certificado de conformidade sanitária”
e procura estabelecer conceitos de fiscalização, auditoria e inspeção sanitária. A proposta prevê que a
fiscalização sanitária dar-se-ia por meio de dois instrumentos: auditoria sanitária (oficial do poder
público) e a inspeção sanitária (delegada aos próprios estabelecimentos por meio do autocrontrole).
66. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal publicou
“Textos para Discussão 230” em que apresenta comentários ao PLS 326/201628:
O Projeto preconiza um modelo de fiscalização em que a inspeção permanente em estabelecimentos
sujeitos à fiscalização sanitária poderia ficar a cargo de agentes privados, entidades ou profissionais habilitados
credenciados junto ao órgão executor.
A medida tem forte oposição das entidades representativas das categorias de fiscais agropecuários, sob a
alegação de que a inspeção realizada por um agente privado, que não goza da mesma estabilidade que um
servidor público, seria pouco efetiva, por esse agente estar mais sujeito a pressões.
Por outro lado, é importante registrar que o Projeto define, também, a atividade de auditoria sanitária, que
seria o instrumento por excelência do exercício do poder de polícia do Estado, de forma privativa e não
delegável. Os próprios serviços de inspeção estariam sujeitos aos procedimentos de auditoria.
Além disso, a delegação da atividade permanente de inspeção à iniciativa privada pode liberar servidores
qualificados para a realização de procedimentos de auditoria, que seriam planejados por meio da utilização de
instrumentos de mapeamento de risco e amostragem probabilística, o que proporcionaria o uso mais racional
dos recursos. (grifo nosso)

67. Na justificação do projeto, o autor defende que:
“Adicionalmente, o PLS propõe, no art. 8º, permitir que qualquer profissional legalmente habilitado,
mesmo do setor privado, possa certificar que animal, vegetal, seus produtos ou subprodutos, assim como
27

Última posição, em 6/8/2019 – Audiência Pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Secretaria de
Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania).
28
Textos para Discussão – Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa (230) – Eduardo Simão de Souza
Vieira - Defesa Agropecuária e Inspeção de Produtos de Origem Animal: uma breve reflexão sobre a Operação Carne Fraca
e possíveis contribuições ao aprimoramento dos instrumentos normativos aplicáveis ao setor.
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insumos agropecuários, estão livres de contaminações, pragas ou doenças que ameacem o meio ambiente, a
segurança da produção rural e a saúde humana. Tal medida ampliará significativamente o contingente de
profissionais que atuarão na defesa agropecuária, reduzindo os entraves burocráticos que atualmente decorrem
da insuficiência de fiscais agropecuários dedicados à certificação oficial. Por outro lado, as ações de auditoria
continuarão exclusivas do poder público, que terá sua capacidade de atuação ampliada.”

68. Sobre a questão da participação de agentes privados na inspeção sanitária, o relator do
aludido PLS na CCJ do Senado apresentou parecer com sugestão de emenda, justificando:
“Dessa forma, apresentamos uma emenda para estabelecer que a inspeção sanitária privada deva ser
prestada por entidade credenciada, que ficará responsável pela contratação direta dos profissionais habilitados. É
mantida a exigência de credenciamento específico para os profissionais junto à autoridade sanitária competente,
que deverão estar necessariamente vinculados a uma entidade credenciada. O estabelecimento, ao demandar os
serviços de inspeção sanitária, deverá contratar uma entidade certificadora, de forma que não haja vínculo direto
do estabelecimento inspecionado com o profissional responsável pela inspeção.
Além disso, essa primeira emenda veda expressamente que o estabelecimento inspecionado exerça
qualquer tipo de influência junto às entidades credenciadas com o fim de atingir a independência funcional dos
profissionais encarregados dos serviços de inspeção e proíbe, ainda, a participação societária, nas entidades
prestadoras de serviços de inspeção, de sócios, controladores, dirigentes, empregados ou outras pessoas que
possuam relações negociais com os estabelecimentos sujeitos à inspeção pela entidade credenciada, excetuados
os contratos decorrentes da aplicação da lei que institui a PNDA e das relações de consumo. Vedações
semelhantes aplicar-se-ão aos profissionais habilitados, bem como a seus auxiliares.”

69. O relator destacou na justificação do projeto, que a Política Nacional de Defesa Agropecuária
proposta passaria a prever: 1) compartilhamento de responsabilidades com o setor privado; 2) maior
racionalidade e flexibilidade quanto às formas de fiscalização; e) 3) sanções severas para aqueles que
tentarem burlar o sistema.
70. Cabe registro o que dispõe o longevo Decreto-lei 818/196929:
“Art. 1º Nas unidades administrativas onde não existirem, ou forem em número insuficientes, médicosveterinários pertencentes ao serviço público federal, fica o Ministério da Agricultura autorizado a aceitar
atestados zoosanitários firmados por médicos-veterinários não vinculados à administração federal, que sejam
portadores de carteira de identificação profissional expedida pelos Conselhos Federal ou Regionais de Medicina
Veterinária.
§ 1º A aceitação dos atestados fica condicionada à comprovação pelos médicos-veterinários, de
conhecimento da legislação específica de defesa sanitária animal e das normas referentes a profilaxia das
doenças infecciosas, infecto-contagiosas ou parasitárias, objeto de programas federais de controle ou
erradicação, a critério do Ministério da Agricultura.
§ 2º A autorização prevista neste artigo somente terá validade nas unidades administrativas que sejam
objeto de declaração pelo Ministério da Agricultura e em caso algum poderá acarretar qualquer ônus para os
cofres públicos.
Art. 2º O médico-veterinário que infringir o disposto no presente Decreto-lei, ou as demais disposições
legais e regulamentares atinentes a defesa sanitária animal, será declarado inidôneo para o fornecimento dos
atestados, por ato do Ministério da Agricultura, que também representará contra o infrator junto aos Conselhos
Federal ou Regionais de Medicina-Veterinária, para a aplicação das medidas disciplinares cabíveis.”

71. Com vistas ao aperfeiçoamento e à modernização da defesa agropecuária brasileira, em 2016,
a SDA lançou o Plano de Defesa Agropecuária (PDA) 30. Segundo o que consta do relatório de
planejamento da auditoria 31, buscou-se no plano o redesenho institucional e um novo modelo de
gestão, com foco no ganho de eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados; o
fortalecimento da ação conjunta nos níveis federal, estadual e local; atualização e comandos
normativos; adaptação de procedimentos, modernização da infraestrutura e equipamentos,
aperfeiçoamento e capacitação dos recursos humanos para a tomada de decisões com base no
conhecimento científico e análise de risco.
29

Não há informações a respeito da revogação expressa deste decreto-lei.
Peça 80.
31
Item 265, peça 110.
30
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72. O PDA foi estruturado nos seguintes eixos:
Modernização e desburocratização, com vistas a acelerar o processo de transformação da SDA
em uma organização voltada para resultados, que busca atender às necessidades de seus clientes e a
gestão governamental, com eficiência, eficácia e efetividade;
Marco regulatório, que prevê a revisão das normas legais que não mais se ajustam às
tecnologias/necessidades atuais e às boas práticas regulatórias;
Conhecimento e suporte estratégico, com vistas a conferir à defesa agropecuária a base de
conhecimento técnico, científico e analítico capaz de assegurar a segurança alimentar e a
sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro;
Programas e projetos técnicos, com vistas a dar suporte ao trabalho operacional de vigilância,
fiscalização e inspeção;
Sustentabilidade, que objetiva conferir à defesa agropecuária condições para funcionar de
forma planejada e sustentável ao longo do tempo; e
Avaliação e monitoramento, que objetiva prover informações, de forma periódica e organizada,
sobre a situação da execução do PDA e de avaliações intermediárias e final do Plano, para todas suas
partes interessadas.
73. Ainda sobre o PDA, o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019 (ano base
2018, publicado em março/2019)32 registra a seguinte análise:
“Para viabilizar a execução do PDA foi elaborado o Programa de Modernização e Fortalecimento da
Defesa Agropecuária – ProDefesa, estruturado em forma de programa financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, estando na sua última fase de aprovação que ocorrerá no Senado Federal até março de
2019. O ProDefesa foi estruturado em quatro (4) componentes, a saber: (a) Componente 1 - Melhoria da
eficiência dos serviços de defesa agropecuária; (b) Componente 2 - Controle e erradicação de pragas e de
doenças; (c) Componente 3 - Conhecimento e inovação para a defesa agropecuária do futuro; e, (d) Componente
4 - Acompanhamento, avaliação e aprendizagem. O ProDefesa terá o prazo de execução entre 2019-2023, com
um custo estimado de US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de Dólares).”
(...)
Para apoio de todas as atividades descritas acima, dentre outras, e com o intuito de fortalecer as ações de
sanidade agropecuária no Brasil, em 2017, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conseguiu, na
Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex/Ministério do Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual
2016-2019 – Exercício 2018 Página 219 Planejamento), aprovação da Carta Consulta do Programa de
Modernização da Defesa Agropecuária - ProDefesa. O projeto, foi elaborado e encontra-se em fase final de
negociação. O ProDefesa já foi aprovado pelos órgãos ministeriais do Governo Federal e pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID. Os documentos contratuais já foram todos negociados com as partes
envolvidas. Aguarda-se o envio para aprovação pelo Senado Federal. O projeto tem o valor final de US$ 200
milhões sendo US$ 160 milhões na modalidade ‘Projeto por Resultados’, US$ 35 milhões na modalidade
‘Cooperação Técnica Reembolsável’ e US$ 5 milhões de contrapartida. As ações relativas à previsão
orçamentária para 2019 já foram tomadas.”

74. Em 2017, no bojo do projeto de cooperação técnica com o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), o Mapa contratou consultoria especializada em estudo de
modelos jurídicos alternativos para a administração pública. De acordo com o termo de referência, a
contratação tinha como objetivo principal: “elaborar proposta de novo modelo conceitual para o
Sistema de Defesa Agropecuária e de modelo jurídico e organizacional para a Defesa Agropecuária no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
75. O relatório de planejamento desta auditoria cita as principais e impactantes conclusões do
estudo apresentado pela empresa de consultoria 33, muitas também alcançadas por esta Corte, nesta e
em outras auditorias:
32

Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=65D91EAB7FA3527D6F0A74E404527951.
proposicoesWebExterno1?codteor=1759487&filename=MCN+6/2019+CN>. Acesso em: 16/9/2019.
33
Itens 292 e 294 do relatório de planejamento da auditoria (peça 110).
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“Produto 1 – Diagnóstico Situacional do Sistema de Defesa Agropecuária:
(...)
Quanto às atividades-fim, os resultados do diagnóstico indicaram que os principais problemas,
dificuldades e necessidades estão relacionados a: obsolescência da legislação; excesso de regramentos e falta de
padronização; ausência de mapeamento dos processos de trabalho e de sua manualização; falta de transparência
e dificuldade de acesso aos procedimentos; interferência política nas unidades estaduais; indistinção entre
atividades que importam em exercício do Poder de Polícia Administrativo e as que não; falta de segregação de
funções; existência de algumas atividades realizadas pela SDA (e outras que querem migrar para a SDA) que,
aparentemente, não têm relação direta com prevenção e controle fito e zoo sanitários e segurança alimentar.
Quanto às atividades-meio e aspectos gerais de gestão, os resultados do diagnóstico indicaram que os
principais problemas, dificuldades e necessidades estão relacionados a: baixo reconhecimento e aceitação das
Coordenações Transversais; fortes restrições orçamentárias; falta de autonomia da SDA para a gestão de
recursos próprios; má gestão de cadeia de suprimentos e logística; deficiência em Tecnologia da Informação e
Comunicação; dificuldades com Consultoria Jurídica e Contencioso Judicial; dificuldades com o Controle
Interno; ausência de sistematização de trabalho da Ouvidoria; inadequação do instrumento convênio para
execução do Suasa; e, dificuldades em gestão de pessoas – falta de reconhecimento da SDA pelos AFFA e
técnicos; deficiência no quantitativo de pessoas; falta de planejamento na distribuição da força-de-trabalho;
gestão das carreiras; desvirtuação da Carreira AFFA; falta de estímulo para área-meio (administrativa);
inexistência de formação prévia para o trabalho; deficiência na capacitação; ‘falta’ de política de remoção;
‘falta’ de instrumentos de avaliação de desempenho e meritocracia.
294. Por fim o relatório conclui que:
Não se pode olvidar, ainda, a visão do mercado administrado a respeito da lógica e funcionamento da
SDA, numa perspectiva bastante negativa, bem como sua abertura à adoção de mecanismos que garantam a
adequada operação da defesa sanitária, desde a auto-regulamentação até a cobrança de taxas pelo exercício de
atividade de polícia, entre outros. Afinal, o interesse do mercado é ter um sistema de defesa agropecuária que
não prejudique sua expansão econômica. Não menos importante é a discussão engendrada sobre o que é e o que
não é atividade com exercício de poder de polícia e sobre o que pode/deve e o que não pode/não deve ser
executado por agente (ou ente) particular, que não seja servidor público, nem dotado de fé pública. Esta é uma
reflexão cara e necessária para a governança da SDA e que deve ser feita com observância da lei, da doutrina e
da jurisprudência sobre a matéria, vis a vis com cada atividade realizada no âmbito da defesa agropecuária, de
modo a aplicá-la à luz da realidade da Secretaria. Nesse sentido, embora sem a pretensão de ser uma peça
jurídica, este relatório contribuiu com subsídios para o debate, trazendo elementos que, nos últimos tempos,
estão em pauta tanto no campo político (a exemplo de dois PL em tramitação), quanto no campo doutrinário e
jurisprudencial (vide caso BHTRANS). São abordagens controversas sobre e cuja discussão está longe de se
encerrar. A discussão sobre a matéria, bem como sua aplicação no campo prático, parece já ter-se iniciado na
SDA, não livre das polêmicas e controvérsias que pairam sobre esta temática.
(...)
‘Produto 2 – Proposta de Modelo Conceitual para o Sistema de Defesa Agropecuária
O estudo concluiu que:
O que se apresenta, nesse estudo, é que o Sistema de Defesa Agropecuária federal brasileiro adote um dos
modelos de Administração Pública e, caso se entenda adequado, um dos modelos de direito privado,
respectivamente para atividades que impliquem poder de polícia / atividade exclusiva de Estado e para
atividades que não possuam poder de polícia/atividade não-exclusiva de Estado.
Entre os modelos de Direito Público, destacam-se, nesse quesito, o ‘Neo’ (novo) Órgão Autônomo, a
Autarquia Especial e a Agência Reguladora. Entre os modelos de Direito Privado, destaca-se a Entidade de
Colaboração - ‘Operador Nacional do Sistema Elétrico’ -, que pode ser adaptado à realidade e às necessidades
do Sistema de Defesa Agropecuária federal brasileiro, atuando em colaboração, mediante contrato de gestão,
com o órgão ou ente de Direito Público da Defesa Agropecuária, no modelo jurídico-institucional a ser
selecionado.
A tendência e/ou preferência das autoridades da Secretaria de Defesa Agropecuária, da Secretaria
Executiva e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tiveram maior receptividade pelo modelo
dual, este composto por um ‘Neo’ (novo) Órgão Autônomo e uma Entidade de Colaboração, tanto que esta
modelagem foi apresentada para debate interno e externo.”
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76. Como produto 3 da consultoria, foi formulada proposta de novo modelo jurídico para a
defesa agropecuária brasileira, materializada em anteprojeto de lei, entre outras, com as seguintes
proposições34:
Instituir a Secretaria de Defesa Agropecuária do Brasil (SDAB) (nos moldes da Receita
Federal do Brasil);
Criar o Conselho Técnico-Científico de Defesa Agropecuária (CTCDA);
Instituir a taxa de defesa agropecuária (serviços prestados e exercício do poder de polícia);
Autorizar a instituição do Operador Nacional de Defesa Agropecuária (sem poder de polícia,
modelo do Operador Nacional do Sistema Elétrico);
Criar o Conselho Administrativo de Recursos da Defesa Agropecuária (órgão colegiado,
paritário e de caráter judicante).
77. Os planos e as propostas de alterações legislativas trazem como solução para a
sustentabilidade do programa de defesa agropecuária que a fiscalização federal deve concentrar
atuação na implantação e funcionamento dos programas de autocontrole dos estabelecimentos
industriais (frigoríficos e abatedouros). Nesse sentido, inclusive, conforme contextualizado
anteriormente, o aperfeiçoamento dos mecanismos de autocontrole dos agentes das cadeias produtivas
faz parte dos objetivos do PPA para a modernização da defesa agropecuária.
78. São convergentes os diagnósticos anteriores, quer sejam oriundos de órgãos de controle, quer
sejam provenientes de planos e estudos realizados pela própria SDA ou a seu pedido, no sentido de que
é necessária e urgente a adoção de medidas que visem dotar a SDA de instrumentos e meios que
venham a contribuir para o exercício sustentável de suas competências, sobretudo relacionados à
inspeção permanente nos abatedouros. Vale dizer, o ministério já dispõe de muitas análises que lhe
possibilitam avaliar e reformular seus processos e normas de trabalho, cabendo ciência ao
jurisdicionado.
IV
Obsolescência dos regulamentos técnicos de inspeção de bovinos e aves
79. O relatório trata da defasagem dos regulamentos técnicos de inspeção de bovinos, suínos e
aves. Destaca que o primeiro regulamento foi editado em 1971 e, apesar de ser considerado
internamente como um manual, nunca foi publicado, enquanto os demais foram publicados em 1995
(portaria 711/1995) e 1998 (portaria 2010/1998), respectivamente, mas até o momento não foram
revisados.
80. Em entrevistas com gestores do Mapa e nas visitas realizadas pelos auditores em abatedouros
bovinos, suínos e aves, foi afirmado que diversos procedimentos nesse segmento não são mais
necessários, tendo em vista que, entre outros fatores, a inspeção post mortem adota exames que,
atualmente, não correspondem à grande parte dos riscos à saúde do consumidor.
81. O Mapa demandou à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estudos para
modernizar os procedimentos de inspeção sanitária em abatedouros de bovinos, suínos e aves. A
Embrapa criou projetos específicos para cada tipo de animal. O mais adiantado é o de suínos, cujo
relatório preliminar está sob a avaliação do ministério e do qual se reproduz o seguinte trecho: 35
“Sumarizando, a maioria dos perigos à saúde do consumidor, elencados atualmente, é composta por
microrganismos que não causam lesões observáveis nas linhas de inspeção. Esta modificação de cenário incitou
a necessidade de revisão e modernização do sistema de inspeção de carnes nos países produtores, direcionando
seu foco para os riscos que efetivamente ameaçam a inocuidade dos alimentos. A necessidade de mudança foi
defendida por autoridades reconhecidas em higiene da carne em todo o mundo: Blackmore (1983); Hathaway et
al., (1987); Berends et al., (1993); Johnston (1994), e muitos outros. No entanto, é essencial que quaisquer
alterações nos sistemas existentes sejam baseadas em princípios científicos sólidos de higiene da carne e análise
de risco; e não sejam indevidamente influenciadas por questões externas (Huey et al., 2014).”
34

Peça 83.
Embrapa. Opinião Científica (versão preliminar): Modernização da Inspeção sanitária em Abatedouros de Suínos –
Inspeção baseada em risco.
35
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82. Segundo esse estudo, há viabilidade de mudança nos procedimentos de inspeção. Parte das
atividades atualmente executadas poderiam ser excluídas, pois não são necessárias. Algumas
aumentam o risco à saúde humana; e outras poderiam ser realizadas por médico veterinário do
estabelecimento, reduzindo a carga de trabalho dos servidores do ministério. Segue outro excerto da
conclusão do relatório 36:
“O projeto conclui que o risco de infecções alimentares pelo consumo de carne suína no Brasil é baixo e
que mudanças nos procedimentos de inspeção podem ser realizadas sem prejuízo a saúde dos consumidores. O
exame ante mortem deve ser realizado pelo veterinário oficial com objetivo de identificar e segregar animais
que necessitam de maior atenção no post mortem, bem como garantir a execução de programas oficiais de
vigilância sanitária em doenças como febre aftosa e peste suína. Na avaliação post mortem, alguns exames
realizados em vísceras e carcaças poderão ser totalmente excluídos. Os exames para identificação de falhas de
processo poderão ser detectados e tratados pelo médico veterinário da própria empresa, sob a verificação oficial.
O serviço oficial manterá sob sua tutela o exame de linfonodos mesentéricos, o Departamento de Inspeção Final
e as verificações dos procedimentos e decisões realizados pela agroindústria e indicadores de bem-estar animal.
Também, devem ser mantidas no escopo do veterinário oficial, as atividades de verificação de processos de
higiene, coletas oficias e a tomada de ações fiscais sob produtos e processos.”

83. O relatório da pesquisa aponta que a estratégia utilizada pelos pesquisadores no projeto de
suínos, em que foram priorizados os perigos biológicos à saúde pública na cadeia de produção
industrial para construção de uma proposta de inspeção, pode ser aplicada também para aves e
bovinos37
84. Sobre esse ponto, registro que, após o término da auditoria, foi publicada a instrução
normativa Mapa 79, de 14/12/2018, a qual aprova os procedimentos de inspeção ante e post mortem de
suínos, com base em risco. E, por meio da IN Mapa 60, de 20/12/2018, foi estabelecido o controle
microbiológico em carcaça de suínos e em carcaça e carne de bovinos em abatedouros frigoríficos,
registrados no Dipoa/Mapa, com o objetivo de avaliar a higiene do processo e reduzir a prevalência de
agentes patogênicos.
85. Por bem ilustrar a distinção de atuação dos AFFA e dos próprios estabelecimentos industriais
de abate (art. 73 e 74 do Riispoa) em atividades da defesa agropecuária, reproduzo trecho da cartilha
com perguntas e respostas disponibilizada após a edição da Instrução Normativa 60/201838:
“1. Quais são as diferenças entre as amostras de autocontrole e as amostras de verificação oficial citadas
na Instrução Normativa Nº 60/2018?
As amostras de autocontrole dizem respeito às análises efetuadas pelo próprio abatedouro frigorífico para
avaliar a higiene do processo e reduzir a prevalência de agentes patogênicos. Já as amostras de verificação
oficial são aquelas coletadas pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) com o objetivo de avaliar a efetividade do
controle microbiológico realizado pelos abatedouros frigoríficos.” (grifamos)

86. Em razão da auditoria anteriormente realizada, o Tribunal, no subitem 9.2.6 do acórdão
3.293/2014-TCU-Plenário, recomendou à SDA, que:
“normatize regulamento técnico específico para inspeção de carne bovina, a exemplo daqueles para
inspeção de carne de aves (Portaria SDA/Mapa nº 210/98) e de suínos (Portaria Mapa nº 711/95);”

87. O cumprimento dessa deliberação foi objeto de monitoramento recente, que a considerou não
implementada. Transcrevo a análise da unidade instrutiva a respeito:
“O Mapa afirmou que não há previsão para elaboração da norma para a inspeção de carne bovina, mesmo
que a atual seja bastante antiga e jamais foi publicada ou revisada.
Como o Dipoa sequer considera a normatização de regulamento técnico específico como prioridade,
propõe-se que a deliberação seja considerada não implementada.”

36

Item 110 do relatório de auditoria.
<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/40809231/pesquisa-embasa-nova-regulamentacao-para-inspecaosanitaria-em-frigorificos-de-suinos>. Acesso em 16/9/2019.
38
Disponível na internet no sítio: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos-publicacoesdipoa/Perguntas-e-respostas-IN_60/2018>. Acesso em 16/9/2019.
37
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88. Verifica-se que continuam pendentes de regulamentação/atualização técnica a inspeção de
bovinos e aves. Todavia, deixo de acolher as propostas da equipe de auditoria para expedir
determinação à SDA para que publique e implemente versão atualizada dos regulamentos técnicos de
inspeção de bovinos, suínos e aves, tendo em vista que, em outro processo de auditoria, deliberação
semelhante (embora seja recomendação) se encontra em monitoramento pela SecexAgroAmbiental.
Não sendo, portanto, conveniente demandar outra decisão com a mesma finalidade.
V
Melhorias no planejamento e controle das fiscalizações e na avaliação e divulgação de seus
resultados
89. A auditoria constatou que o planejamento das inspeções e fiscalizações agropecuárias
realizadas no âmbito do Dipov, DFIP (atual DSA), DFIA (atual DSVI) não utiliza critérios objetivos
padronizados de avaliação de risco para seleção e/ou priorização de estabelecimentos, e não contempla
todas as informações disponíveis, como as resultantes das investigações de denúncias.
90. Na ocasião dos exames, os auditores observaram que o processo de planejamento contava
com a participação dos departamentos e dos serviços técnicos correspondentes localizados nas SFA. A
equipe mapeou, de modo geral, as seguintes macro etapas:
a) Levantamento de dados (metas PPA, orçamento) e definição de diretrizes, metas e prazos;
b) Elaboração de orientações gerais e desenvolvimento de modelo de POA (planilha eletrônica);
compartilhamento com os serviços técnicos respectivos nas SFA ou Sipoa;
c) Elaboração do planejamento pelos serviços técnicos/SFA e encaminhamento ao departamento
respectivo do arquivo POA e da programação orçamentário-financeira (via Sistema de Gestão Integrada);
d) Avaliação e aprovação dos planejamentos individuais e consolidação das informações em um único
arquivo para acompanhamento do cumprimento das metas.

91. Constatou-se que as atividades de planejamento realizadas pelos departamentos da SDA
possuem algumas características comuns, não obstante diferentes graus de maturidade do processo,
conforme tabela a seguir:
“Tabela 6 - Características gerais do planejamento
Aspectos analisados
Se há normas formalmente aprovadas que estabeleçam estimação de
risco.
Se há normas que definam frequência mínima de fiscalização por
estabelecimento.
Se há evidências de aplicação das normas existentes quanto à
estimação de risco e de exercício da frequência mínima.
Se há evidência de uso de métodos objetivos para escolha dos
estabelecimentos que serão fiscalizados ou inspecionados.
Se há evidência de uso, no planejamento das fiscalizações/inspeções
agropecuárias, de informações obtidas a partir da investigação de
casos objeto de denúncias apresentadas ao MAPA.
Se há estimativa de necessidade de análises laboratoriais, planos
amostrais de coleta previamente estabelecidos ou procedimentos
similares com vistas ao levantamento de demandas laboratoriais.
Se há sistemas gerenciais ou ferramentas integradas que deem suporte
à etapa de planejamento.
Fonte: Equipe de Auditoria. *Quanto à frequência mínima.”

Dipoa

Dipov

DFIA

DFIP

S

N

N

N

S

N

S

N

S

N/A

S*

N/A

S

N

N

N

N

N

N

N

S

Em parte

N

N

N

N

N

N

92. Não há norma interna aprovada que regulamente metodologia com critérios objetivos de
análise de riscos, ou determine periodicidade mínima para as ações fiscalizatórias dos departamentos
Dipov, DFIP e DFIA.
93. A partir de levantamentos em departamentos de fiscalização da SDA e de visitas às
superintendências federais de agricultura de GO, PA, PR, PB, PE e DF, os auditores relatam que, com
exceção da SFA do Paraná, onde há classificação dos riscos dos estabelecimentos para as áreas
vinculadas ao DFIA e o Dipoa, os demais departamentos de fiscalização da SDA (Dipov, DFIP [atual
DSA] e DFIA [atual DSVI]) não utilizam critérios objetivos para avaliação de riscos.

836
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

94. De modo geral, os serviços técnicos correspondentes nas SFA planejam as fiscalizações com
base na realidade de cada estado, inclusive quanto à identificação dos riscos a considerar, para fins de
priorização de estabelecimentos e para programação operacional das fiscalizações. O procedimento
mais comum utilizado é escolher empresas há mais tempo sem fiscalização.
95. A equipe mostra que Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal, determina que a alta administração pública mantenha sistema de gestão
de riscos e controle internos com vista a identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e
à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos
objetivos da organização.
96. Na mesma linha, cita a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, a qual estabelece
que “os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e
revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos (...)”, e
o Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão.
97. Acrescenta que o próprio Plano de Defesa Agropecuário (PDA), lançado em 2015,
contempla como um dos princípios fortalecedores da defesa agropecuária a “utilização de análises de
riso e análises de custo/benefício para fundamentar a ação regulatória”.
98. Avalia também que o planejamento das ações de fiscalização sem o insumo proveniente de
metodologia para padrão de análise de riscos pode gerar a realização de ações fiscalizatórias em
número e em estabelecimentos possivelmente não condizentes com a real necessidade das atividades
da defesa agropecuária, e que avaliação descentralizada, individualizada por AFFA e não padronizada
dos riscos (em cada SFA), pode resultar em planejamentos tão distintos e dispersos.
99. De fato, a boa regulamentação de critérios de fiscalização é instrumento indispensável para
alocação racional de recursos escassos, bem como de efetividade dessa função.
100. Em acréscimo, registro que o relatório da consultoria anteriormente mencionada, no
“Subtema 2.4.3. Falta de planejamento na distribuição de força-de-trabalho”, registra a seguinte
proposição quanto à adoção de gestão e avaliação de riscos nas atividades de fiscalização da SDA39:
“A adoção de sistemática de gestão e avaliação de riscos para todas as ações fiscais, por exemplo, poderia
ser um importante parâmetro para otimizar a alocação da mão-de-obra dos fiscais federais agropecuários.”

101. Diante desse quadro, com ajustes de redação, é adequada a proposta da equipe de dirigir
determinação à ministério para que apresente plano de ação para implantação de metodologia de
avaliação de risco, além de priorização de estabelecimentos e produtos a serem
fiscalizados/inspecionados, no âmbito dos referidos departamentos.
***
102. O relatório de auditoria apontou que não foram identificadas evidências do uso, no
planejamento anual das fiscalizações e inspeções, de informações provenientes das denúncias e
manifestações apresentadas por meio da Ouvidoria do ministério.
103. Conforme a portaria Mapa 1.879/2017, a Ouvidoria é o canal de atendimento e tratamento
de denúncias sobre possíveis irregularidades nas atividades fiscalizadas pelo ministério, bem como de
desvios de conduta de seus servidores. Há diversos canais para oferecimento de denúncias:
atendimento 0800, telefone fixo, correspondência eletrônica, formulário na internet e atendimento
presencial. Todas são cadastradas no sistema e-OUV, desenvolvido pela então CGU.
104. Esclarecem os auditores que todas as denúncias recebidas pelo Mapa são apuradas seguindo
um fluxograma de tratamento específico, sendo estabelecido prazo de 30 dias, prorrogável por igual
período, para que a Ouvidoria apresente proposta conclusiva às manifestações, seguindo a
regulamentação do Decreto 9.492/2018.
105. Os auditores ressaltam que, de acordo com dados da ouvidoria do Mapa, em 2017, cerca de
83% das denúncias, do total de 1.361, tiveram como assunto “Atividades Fiscalizadas”. Dessas

39

Peça 83, p. 17.
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manifestações, 846 necessitaram de ações para análise dos fatos narrados, e 43% das denúncias
apuradas foram consideradas procedentes.
106. Apesar da significância desses números e da importância da base de informações originárias
da Ouvidoria, apurou-se, a partir de levantamentos na Ouvidoria e entrevistas com gestores da SDA e
das SFA visitadas, que não estão sendo utilizados os dados registrados como insumos para o
planejamento das ações de fiscalização.
107. Adicionalmente pontuo que, segundo o “Guia de Gestão da Ouvidoria Pública” lançado
pela CGU em 2013, considera-se como boa prática que as informações da ouvidoria sejam
“identificadas, selecionadas e organizadas para subsidiar a análise crítica do seu desempenho e o
planejamento estratégico do órgão/entidade.” 40
108. A consultoria também abordou a fragilidade em questão. Como solução, apresentada no
anteprojeto para a instituição da nova Secretaria de Defesa Agropecuária do Brasil (SDAB), propõe a
criação de ouvidoria própria da defesa agropecuária41:
Problema/Limitação
no
Descrição
do
Mitigação/Solução
no
Diagnóstico (Produto 1)
Problema/Limitação
Novo PL (Produto 3)
Subtema 2.2.8 Ausência de
sistematização de trabalho da Ouvidoria

Ausência de sistemática de análise
de risco sobre as demandas/reclamações
recebidas, de modo a se criar um fluxo de
prioridades

Criação de Ouvidoria da SDAB
(Art. 4º).

109. Assim, concordo com a proposta dos auditores de dirigir recomendação à SDA, no sentido
de que utilize as informações resultantes do tratamento das manifestações recebidas na Ouvidoria do
Mapa para subsidiar o planejamento das fiscalizações.
***
110. O relatório da auditoria informa que, a despeito de previsão regimental, os departamentos
da SDA (Dipoa, Dipov, DFIA (atual DSVI) e o DFIP (atual DSA) “não acompanham a eficácia e nem
a efetividade das fiscalizações e inspeções realizadas”, além de inexistir padronização de
procedimentos e de indicadores de desempenho adequados para este mister.
111. As atividades de monitoramento resumem-se ao acompanhamento periódico do
cumprimento de metas numéricas (quando há dados para se comparar) e, em alguns casos, à realização
de reuniões ou conferências para discussões específicas, conforme tabela abaixo:
“Tabela 8 - Resumo do Acompanhamento Gerencial por Departamento
Dipoa
As informações estão disponíveis apenas no SEI e somente podem ser consultadas
individualmente, ou seja, não estão estruturadas em sistemas gerenciais.
Dipov
Acompanha a execução das inspeções por meio dos relatórios de atividades mensais com
dados numéricos agregados.
DFIP (atual DSA)
Acompanha por meio de reuniões presenciais ou por videoconferência as ações desenvolvidas
pelos serviços, e também por planilhas eletrônicas.
DFIA (atual DSVI)
Acompanha por meio de relatórios com dados mensais das fiscalizações, os quais são
encaminhados trimestralmente. Realiza, também, reuniões presenciais anuais para discussões das
atividades desenvolvidas pelos serviços, a fim de orientar, discutir resultados e harmonizar
procedimentos.
Fonte: Equipe de Auditoria”

112. A equipe avalia que:
“173. As consequências são a redução da possibilidade de os departamentos identificarem
tempestivamente falhas graves nas atividades de fiscalização e inspeção, bem como o aumento na probabilidade
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<https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/consultapublica/arquivos/produto_5_gestao_de_ouvidorias.pdf>. Acesso em 16/9/2019.
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de tratamento desigual para fiscalizados em mesmas condições, em desacordo com o princípio da isonomia e o
disposto no caput art. 29-A, da Lei 8.171/1991, in verbis:
‘A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos insumos
agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos e a organização da inspeção se faça por métodos
universalizados e aplicados equitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.’”

113. A questão já havia sido tratada no acórdão 3.293/2014-TCU-Plenário. No subitem 9.1.2 o
Tribunal determinou à SDA que:
“estabeleça sistemática de acompanhamento e uso gerencial dos resultados das supervisões, fiscalizações
e inspeções realizadas pelas unidades de inspeção de produtos de origem animal das Superintendências Federais
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos Serviços de Inspeção Federal em matadouros e matadourosfrigoríficos de bovinos;” (grifei)

114. Essa deliberação foi recentemente monitorada e considerada não implementada pela
SDA/Mapa (acórdão de relação 783/2019-TCU-Plenário), cabendo transcrever as análises da
SecexAgroAmbiental acolhidas pelo relator do monitoramento, ministro Walton Alencar Rodrigues:
“33. Não há nos autos informações de que SDA/Mapa passou a acompanhar os resultados das
supervisões, fiscalizações e inspeções que são realizadas pelas SFAs e pelos SIFs nos estabelecimentos de
abates de bovinos sob a responsabilidade do Ministério. Pelo o que foi apresentado no Plano de Ação, os
resultados desses trabalhos ainda permanecem nas próprias SFAs e estabelecimentos de abate, sem a sua
utilização gerencial por parte do Dipoa.
34. Não foi implementada uma sistemática de acompanhamento e uso gerencial dos resultados das
supervisões, fiscalizações e inspeções realizadas pelas unidades de inspeção de produtos de origem animal das
SFAs.
35. Pelo que foi informado, não há utilização de informações provenientes de supervisões, fiscalizações e
inspeções para retroalimentar trabalhos futuros da Dipoa e melhorar processos de trabalho, bem como detectar e
corrigir falhas nos serviços prestados pelas unidades específicas de inspeção de produtos de origem animal das
SFAs.”

115. Nesse acórdão, no subitem 9.2.4, o Tribunal determinou:
“[...] edite normativo para padronizar critérios de conformidade para estabelecimentos de abate bovino,
considerando a gravidade das inconformidades verificadas, para fins de aferição do indicador de ‘taxa de
conformidade dos processos produtivos de produtos de origem animal’, de acordo com as ‘Orientações para
Elaboração do PPA 2012-2015’ e de cumprimento do objetivo estratégico do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de ‘garantir a segurança alimentar;[...]”

116. A instrução do monitoramento ressalta que a situação que justificava a proposição dessa
determinação era inexistência de normativo padronizando os critérios para definir se um
estabelecimento fiscalizado/inspecionado está em conformidade ou não, propiciando grande
discricionariedade aos fiscais, assim como a ausência de componente qualitativo no indicador
numérico, de modo a refletir inconformidades mais graves, com peso diferente para inconformidades
menos graves.
117. A referida deliberação foi considerada não implementada pela SecexAgroAmbiental, com a
seguinte análise:
“Análise
88. A Dipoa informou apenas que revogou a norma que estabelece a lista de temas a serem
regulamentados pelo Dipoa e que foi alterado o indicador que mensurava o índice de conformidade de processo
produtivo pelo índice de conformidade de produtos de origem animal.
89. Existe também uma previsão de publicação de normativo estabeleça condições gerais de instalações,
equipamentos e práticas operacionais de estabelecimento agroindustrial de pequeno porte que realize atividade
de abate ou industrialização de animais produtores de carnes, mas até o presente momento nada de concreto foi
implementado.
90. A deliberação recomendava a edição de normativo para padronizar critérios de conformidade para
estabelecimentos de abate bovino, considerando a gravidade das inconformidades verificadas, para fins de
aferição do indicador de “taxa de conformidade dos processos produtivos de produtos de origem animal”, mas
tal normativo ainda não foi publicado nem foi informada previsão de publicação no Plano de Ação. Ademais,
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não foram apresentadas evidências da substituição do indicador do PPA e da desnecessidade de padronização
dos critérios para definição da conformidade de estabelecimentos.

118. Em 2016, a Controladoria Geral da União realizou auditoria nas atividades da SDA,
emitindo o relatório 20170155. A respeito das falhas no monitoramento das fiscalizações, registrou-se:
“E) Atividade de Monitoramento
Verificou-se que o Ministério não dispõe de sistema corporativo destinado ao registro e acompanhamento
dos resultados obtidos nas ações de fiscalização/inspeção nas áreas de produtos de origem animal e vegetal,
prejudicando o controle gerencial, notadamente em razão dos registros serem mantidos apenas fisicamente em
papel, inclusive no que se refere ao monitoramento das medidas saneadoras das não conformidades adotadas
pelos estabelecimentos, limitando as ações de acompanhamento, pelo órgão central, do resultado das
fiscalizações, e do cumprimento, pelas SFA, do planejamento dos trabalhos.
Exames realizados em âmbito regional reforçam a existência dessas fragilidades nos mecanismos de
monitoramento que podem dar ensejo a situações como a não utilização de critérios técnicos na definição da
frequência de fiscalizações, alterações no planejamento sem motivação adequada e podem, até mesmo,
contribuir com ocorrências graves na atuação das SFA, a exemplo daquelas que foram evidenciadas na SFA/PR,
citadas em item específico do Relatório. Em adição, nos trabalhos desenvolvidos nas SFA, observou-se a
existência de indicadores atualizados mensalmente com a quantidade de fiscalizações/inspeções efetuadas,
porém não foi evidenciada a utilização sistemática desses indicadores, por parte das Superintendências, para
avaliar o desempenho dos serviços vinculados à defesa agropecuária durante o exercício, assim como não foram
identificadas ações realizadas por parte da Unidade para sanear desvios entre as metas de fiscalização/inspeção
planejadas com os resultados obtidos mensalmente.”

119. Observa-se que as falhas no monitoramento das fiscalizações e inspeções advêm, em boa
parte, das deficiências ou inexistência de sistemas informatizados, problema que será abordado no
próximo bloco.
120. No Decreto 9.667/2019, que estabelece a nova estrutura orgânica e regimental do Mapa e da
SDA, o acompanhamento das atividades de fiscalização sanitária está previsto como atribuição
essencial em todos os departamentos finalísticos da secretaria. Esse deve ser o principal critério e
fundamento para corroborar o achado da auditoria.
121. Nesse panorama, mas considerando que há determinação proveniente de auditoria anterior,
em monitoramento, que abarca as propostas corretivas encaminhadas nesta auditoria, não é necessário
nem pertinente exarar nova determinação neste processo, relativamente ao estabelecimento de
procedimentos para acompanhar e avaliar as fiscalizações e as inspeções realizadas pelos
departamentos da SDA.
***
122. Outra questão relevante sobre a fiscalização refere-se à divulgação dos resultados.
123. Os auditores avaliam que as informações relativas às fiscalizações e inspeções
agropecuárias realizadas pelo Mapa não são disponibilizadas ao público de forma transparente e
abrangente, com prejuízo ao controle social e ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública.
124. Ressaltam que as ações fiscalizatórias realizadas pela SDA para atingir os objetivos da
defesa agropecuária42 geram informações relevantes para o público em geral, como: estabelecimentos
fiscalizados, o tipo e a quantidade de produtos apreendidos/condenados, as doenças e pragas mais
recorrentes, a localização/regionalização dos problemas mais comuns, o índice de conformidade por
estabelecimento, sanções aplicadas.
125. Explicam que a Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) estabelece o dever de
divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, em meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação para fomento à cultura da transparência e do
desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 27-A, Lei 8.171/1991 – São objetivos da defesa agropecuária assegurar: I – a sanidade das populações vegetais; II a
saúde dos rebanhos animais; III – a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária; IV a identidade e a
segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.
42
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126. E, ainda, que o art. 6º da Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC) –
define como direito básico do consumidor o acesso a informações claras acerca de produtos e serviços
de forma a lhe ser assegurada a liberdade de escolha.
127. Entrevistas com gestores das secretarias federais de Agricultura e do Serviço Inspeção
Produtos Origem Animal (Sipoa), bem como as informações encaminhadas pela SDA, confirmam que
não há normativos internos que regulamentem os critérios para divulgação dos resultados das
fiscalizações e inspeções. Consequentemente, não há publicização regular das ações de controle das
atividades de defesa agropecuária realizadas nos estabelecimentos, mas apenas em casos excepcionais,
autorizados pelas coordenações sediadas em Brasília.
128. A partir de consulta ao sítio do Mapa na internet, os auditores analisaram como ocorre a
divulgação dos resultados das fiscalizações, por departamento:
“Tabela 5 - Resumo da Transparência por Departamento
Dipoa
Não há informações dos resultados individuais das fiscalizações, somente do total de fiscalizações
realizadas, sem mencionar nenhum índice de avaliação de eficácia ou efetividade das ações. O único
índice existente é de conformidade das análises laboratoriais no âmbito do PACPOA. Publicações
existentes no site:
i. Anuário dos programas de controle de alimentos de origem animal de 2017: tem resultado
quantitativo das fiscalizações apenas dos programas especiais gerenciados pelo Dipoa: Programa
Nacional de Controle de Patógenos (PNCP); Programa de Avaliação de Conformidade de Parâmetros
Físico-Químicos e Microbiológicos de Produtos de Origem Animal (PACPOA);
ii. Relatório de Gestão de 2016: contém somente o total de fiscalizações realizadas e o resultado
quantitativo de uma ação especial na área de pescado.
iii. RAI (Regime de Alerta de Importação): elenca as empresas estrangeiras, cujos produtos
exportados para o Brasil tenham apresentado alguma não conformidade durante os procedimentos de
fiscalização.
Dipov)
Não há informação sobre as fiscalizações realizadas. No entanto, foi encontrado relatório da
fiscalização realizada em produtores de azeite, em 2017, com o resultado individualizado por
estabelecimento na área de notícias.
DFIA (atualmente DSVI)
Somente a área de fertilizantes divulga relatório com informações do quantitativo de
fiscalizações e os resultados das ações, mas mesmo assim não tem informação individualizada e os dados
só foram atualizados até o ano de 2016.
DFIP (atualmente DSA)
Não se verificou na área de publicações nenhuma informação das fiscalizações realizadas.
Fonte: equipe de auditoria, pesquisa sitio do Mapa na internet, em 24/10/2018”

129. Assim, o relatório conclui que, além da carência de informações, os dados estão
disponibilizados de forma não padronizada, sem destaque na página do ministério na internet.
130. O relatório também informa que várias entidades disponibilizam os resultados de suas ações
fiscalizatórias a exemplo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro):
divulga relatórios com resultados individualizados das empresas e produtos analisados; da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): publica, individualmente, o resultado das ações
fiscalizatórias em seu sítio na internet; e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que
divulga o ranking das empresas fiscalizadas com base em indicadores de desempenho.
131. No que se refere às sanções administrativas, anotam que a portaria MAPA/SDA 108/2016
determina que os departamentos da SDA devem torná-las públicas, no sítio eletrônico do Mapa, após o
trânsito em julgado na esfera administrativa. No decorrer da auditoria a SDA passou a divulgar as
sanções administrativas visando a atender ao normativo, apesar de necessitar de aperfeiçoamentos para
contemplar informações sobre as medidas cautelares administrativas e definição de sua periodicidade.
132. Trabalhos anteriores da Controladoria-Geral da União, em 2016, e deste Tribunal, em 2014,
já haviam constatado a inexistência ou incipiência da divulgação dos resultados das fiscalizações e
inspeções da SDA, destacando a necessidade de implementação de política para a obtenção, geração,
utilização e divulgação interna e externa de informações significativas do processo de fiscalização.
133. Destaco que o Riispoa vigente (Decreto 9.013/2017) estabelece, no art. 530, que “será dado
conhecimento público dos produtos e dos estabelecimentos que incorrerem em adulteração ou
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falsificação comprovadas em processos com trânsito em julgado no âmbito administrativo” que
“também pode ser divulgado o recolhimento de produtos que coloquem em risco a saúde ou os
interesses do consumidor”.
134. Ao final da análise, a equipe de auditoria sugere determinar à SDA que publique ato
normativo regulamentando a divulgação dos resultados das fiscalizações e inspeções, e implemente a
divulgação com informações qualificadas e de interesse do cidadão.
135. A esse respeito, constato que o Tribunal, no subitem 9.1.3 do acórdão 3.293/2014-TCUPlenário, já expediu determinação dessa natureza:
“(...) edite normativo para regulamentar a divulgação dos resultados das auditorias, supervisões e
inspeções relacionadas com produtos de origem animal, preservadas as informações afetadas pelos sigilos
profissional, empresarial, fiscal, bancário, facilitando o acesso público a essas informações (Lei nº 12.527/2011,
art. 3º, incisos II, IV e V, Decreto nº 5.741/2006, arts. 94, §6º, e 156, caput, e Código de Defesa do Consumidor,
art. 6º, inciso III);”

136. Recentemente, essa deliberação foi monitorada e considerada não implementada. Considero
que o achado desta auditoria reforça que as fragilidades quanto à divulgação dos resultados das
fiscalizações continuam pendentes de solução. Assim, não acolho a proposta dos auditores, porquanto
a questão já foi demandada em outra deliberação do Tribunal, que se encontra sob monitoramento pela
unidade instrutora, no bojo daquele processo de auditoria.
VI
Necessidade de aprimoramento movimentação dos fiscais
137. Achado relevante refere-se à necessidade de melhor controle da lotação e definição de
critérios para movimentações dos servidores, especialmente dos auditores-fiscais federais
agropecuários.
138. Em questionários e entrevistas com os gestores do Mapa, a equipe apurou inexistir critérios
de rotatividade dos servidores lotados na inspeção permanente, e que a secretaria não dispõe, de forma
sistematizada, das informações sobre o período de lotação de cada fiscal nos estabelecimentos,
permitindo que os mesmos passem muitos anos atuando no mesmo local, o que favoreceria a chamada
“captura” pelo setor privado.
139. O relatório de auditoria destaca que na investigação da Polícia Federal, iniciada em
14/1/2015 e concluída em 15/4/2017, denominada operação “Carne Fraca” foram apontados diversos
indícios de crimes envolvendo servidores e estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária do Mapa,
como: corrupção, prevaricação, concussão, formação de organização criminosa e crime contra a saúde
pública.
140. Nessa situação, de acordo com o inquérito policial, os servidores receberam benefícios em
troca de atuações irregulares43. Por pertinente, transcrevo a relação das espécies de irregularidade
citadas no trabalho “Defesa Agropecuária e Inspeção de Produtos de Origem Animal: uma breve
reflexão sobre a Operação Carne Fraca e possíveis contribuições ao aprimoramento dos instrumentos
normativos aplicáveis ao setor”, elaborado com base em decisão judicial tornada pública44 45:
“i) Remoções de servidores desamparadas de critérios técnicos (p. 7);
ii) Obtenção de certificado sanitário a despeito da existência de irregularidades por meio de pagamento de
propina a fiscais e agentes de inspeção (pp. 7-8; 9; 12; 14);
iii) Aproveitamento de animais mortos para produção de gêneros alimentícios (p. 8);
iv) Exigência de propina a despeito da existência de irregularidades (pp. 8; 15- 16);
v) Adição de ingredientes não permitidos ou em desconformidade com a norma técnica (pp. 8; 11; 14);
Informações extraídas do relatório da operação “Carne Fraca” divulgado pelo site Estadão (ESTADAO, 2018) (peças 105
e 106).
44
Eduardo Simão de Souza Vieira. Textos para Discussão – 230. Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa
do Senado Federal.
45
Conforme íntegra da Decisão do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, que trata da representação relacionada ao
inquérito policial nº 0136/2015 SR/DPF/PR, disponível em: <http://politica.estadao. com.br/blogs/fausto-macedo/wpcontent/uploads/sites/41/2017/03/DECIS%C3%83O-PARTE-1.pdf. compressed.pdf.> Acesso em 21/03/2017.
43
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vi) Exoneração/nomeação de servidor em cargo de confiança motivada por pressão do fiscalizado (pp. 8;
12; 13; 14);
vii) Falsificação de documentos fiscais (pp. 11; 13);
viii) Fornecimento de amostras para análise sob medida para a fiscalização (p. 11);
ix) Conluio entre laboratório e fiscalizado (pp. 11; 13; 14);
x) Reuniões a portas fechadas entre administradores do estabelecimento fiscalizado e fiscal (pp. 11-12);
xi) Atuação de fiscal na defesa dos interesses de empresa fiscalizada (p. 12);
xii) Reembalagem de produtos inadequados para venda (p. 15).”

141. A auditoria enfatiza que a rotatividade de servidores é um tipo de controle que visa evitar
que uma mesma pessoa seja responsável por atividades sensíveis por período indeterminado de tempo
no mesmo local. Explica que, para não comprometer a independência, a imparcialidade e a
objetividade na execução dos trabalhos, as boas práticas e as normas de auditoria e fiscalização
estabelecem que o auditor/fiscal deve evitar relacionamento prolongado com a entidade
auditada/fiscalizada.
142. Cita duas referências nesse sentido. A primeira é o Referencial de Combate à Corrupção
Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, editado e publicado pelo Tribunal:
“Além da segregação, a organização deve considerar implantar uma política de rotação de pessoal.
Dependendo da criticidade da função, um prazo pode ser estabelecido para uma pessoa ocupar uma posição. A
longa permanência de uma pessoa na mesma função pode encorajá-la a cometer fraude e corrupção, haja vista
que conhecerá os controles existentes e a frequência e a profundidade das auditorias” (grifo nosso).

143. Outra referência é a instrução CVM 308/1999 da Comissão de Valores Mobiliários, que
trata da rotatividade de auditores independentes e prescreve em seu art. 31:
“O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar
serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta
Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação”

144. Nesse ponto, cabe registrar que os auditores-fiscais de defesa agropecuária, lotados na
inspeção permanente, são responsáveis por supervisionar os empregados que atuam como inspetores
sanitários dos próprios estabelecimentos de abate (“art. 73”), bem como aferir os programas de
autocontrole destes. Ou seja, nesse ambiente, há realmente risco acentuado de situações de conflito de
interesses e facilitar a “captura” do servidor pelo estabelecimento fiscalizado.
145. Acrescente-se que o relatório da auditoria, realizada em 2014 pelo Tribunal, também
abordou a questão da inexistência de critérios de rotatividades dos servidores:
“Além disso, em determinados municípios, os FFAs encarregados da fiscalização permanecem longos
períodos no mesmo estabelecimento, inviabilizando, assim, a rotatividade na função e gerando risco de criação
de vínculo inadequado entre os FFAs e o estabelecimento sob jurisdição, devido ao longo tempo de
permanência no estabelecimento. Tal situação, aliada ao baixo nível de controles internos apresentado pelo
Ministério (levantado no TC 025.221/2009-5), aumenta o risco de irregularidades.”

146. Também a Controladoria-Geral da União chegou à mesma constatação, em trabalho de
auditoria em que foi consignado o achado “Fragilidades na distribuição de recursos humanos
destinados à atividade de fiscalização/inspeção nas SFA” 46:
“Não existem normativos ou orientações da SDA/MAPA aplicáveis às SFA que visem à rotatividade ou
que minimizem os riscos inerentes à criação de vínculos entre o agente de fiscalização/inspeção e os
estabelecimentos fiscalizados/inspecionados;
Não existem, também, avaliações da SDA/MAPA sobre a implementação de ‘rodízio’ entre os servidores
envolvidos na área de fiscalização/inspeção lotados nas SFA, considerando aspectos como: custos envolvidos
com diárias e/ou realocações de servidores; impactos e resistências por parte dos servidores; [...]”

147. Assim, considerando essa situação perdura, concordo com a proposta dos auditores no
sentido de recomendar à SDA que estabeleça critérios e promova rotatividade dos servidores lotados
em estabelecimentos sujeitos à inspeção permanente.

46

Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão – Secretaria de Defesa Agropecuária, 2016 (Relatório 201701255).
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***
148. Os auditores relatam que o inquérito da polícia federal da operação “Carne Fraca” também
apontou que alguns servidores do Mapa estavam sendo removidos ex-officio, sem indicação mínima de
elementos objetivos e específicos da razoabilidade e da proporcionalidade.
149. A investigação policial identificou episódios de solicitação de trocas de fiscais por parte das
empresas fiscalizadas, como, por exemplo, o de um auditor que foi afastado de suas funções no mesmo
dia em que determinou a suspensão das atividades de determinada empresa, a pedido dos
representantes do estabelecimento fiscalizado, aparentemente, sem motivação legal e com indícios de
corrupção dos servidores do Mapa para a efetivação da solicitação.
150. A ocorrência desse tipo de situação foi corroborada pelas entrevistas realizadas com
gestores do Mapa, quando foram relatados, segundo a equipe de auditoria, casos de remoção de
servidores de sua lotação original por ato de ofício, por aplicarem sanções administrativas ou por não
aceitarem participar de atos não lícitos.
151. Registro que, no anteprojeto de lei elaborado pela consultoria contratada pelo Mapa
(produto 3), a questão da remoção de servidores é abordada e objeto de disciplinamento. A tabela
abaixo resume os diagnósticos e as propostas para solucionar problemas inerentes ao assunto 47:
Problema/Limitação no Diagnóstico
(Produto 1)

Subtema 2.4.2. Deficiência no
quantitativo de pessoas - A quase
totalidade de áreas alega déficit
quantitativo de pessoal. -.

Subtema 2.4.3. Falta de planejamento
na distribuição da força de trabalho

Subtema 2.4.8. “Falta” de política de
remoção.

Descrição do Problema/Limitação

Mitigação/Solução no Novo PL (Produto 3)

A falta de recursos humanos é agravada
pela falta de planejamento na
distribuição dos profissionais nas
atividades

Adoção
de
autonomia
técnica,
administrativa e financeira, em modelo
hierarquizado (Art. 2º);
Criação do Conselho Superior de Defesa
Agropecuária (Art. 7º);
Adoção de quadro próprio de pessoal (Art.
40);
Adoção de regras para cessão de pessoal do
seu quadro próprio de pessoal (Art. 45);
Adoção de regras para remoção de pessoal
dentro do seu quadro próprio de pessoal
(Art. 46);
Criação do Operador Nacional de Defesa
Agropecuária para atividades não exclusivas
de Estado (Art. 26).

A área de gestão de pessoas, órgão
central da Secretaria Executiva,
informou que não dispõe de controle
real das posições de trabalho, pois, as
superintendências
acabam
não
atualizando estas informações e
distribuindo de maneira aleatória a
força de trabalho, especialmente nas
unidades
descentralizadas,
sem
planejamento.
Os superintendentes federais têm
autonomia para a distribuição de
pessoal, bem como os profissionais
conseguem negociações para alteração
do posto de trabalho, o que inviabiliza a
atividade de alguns pontos de
fiscalização.

Criação do Conselho Superior de Defesa
Agropecuária (Art. 7º);
Adoção de quadro próprio de pessoal (Art.
40);
Adoção de regras para cessão de pessoal do
seu quadro próprio de pessoal (Art. 45);
Adoção de regras para remoção de pessoal
dentro do seu quadro próprio de pessoal
(Art. 46)
Criação do Conselho Superior de Para
Defesa Agropecuária (Art. 7º);
Adoção de quadro próprio de pessoal (Art.
40);
Adoção de regras para remoção de pessoal
dentro do seu quadro próprio de pessoal
(Art. 46)

152. Os fiscais do Mapa que atuam nas atividades de defesa agropecuária são regidos pelo
regime jurídico dos servidores públicos federais (Lei 8.112/1990). O instituto da remoção é matéria
passível de disciplinamento interno e instrumento de gestão de pessoal.

47

Peça 83, p. 27-43.
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153. Todavia, considero suficiente expedir comando para que se normatize, de um modo geral, a
remoção de servidores na SDA, não necessitando especificar para qual finalidade, já que a motivação é
elemento obrigatório do ato administrativo.
154. Com esses ajustes, acompanhando a essência da proposta da equipe de auditoria, proponho
determinação ao ministério para que estabeleça, no devido ato normativo, procedimentos e critérios
para remoção dos aos servidores lotados nas unidades que desempenham atividades de fiscalização e
inspeção da defesa agropecuária federal.
VII
O histórico problema da insuficiência, defasagem e fragmentação dos sistemas informação
155. Os departamentos da SDA são atendidos por diversos sistemas informatizados.
156. No Dipoa, utiliza-se o Sigsif (sistema de informações gerenciais do serviço de inspeção
federal); no Dipov, o Sipeagro (sistema integrado de produtos e estabelecimentos agropecuários); no
DFIP (atual DSA), o sistema integrado de registro de produto e estabelecimento (Sipe) e Sipe 2000
(descontinuado); e no DFIA (atual DSVI), o sistema de registro nacional de sementes e mudas
(Renasem).
157. Há também o Sistema Integrado de Controle de Arrecadação (Sicar), implantado em 2008,
que controla de forma centralizada os registros de todas as multas aplicadas no país, desenvolvido em
linguagem oracle/oraflex, tecnologia obsoleta, como ressaltado pela equipe: dificuldades de
manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades, além de não possuir interface gráfica
(navegação via teclado).
158. Quanto à plataforma de gestão agropecuária (PGA), há um novo projeto, composto de 4
produtos: PGA-SIGSIF (em desenvolvimento); PGA-SISBOV (sistema de rastreabilidade de bovinos e
bubalinos, certifica propriedade, controla desde o nascimento até a exportação - ainda não havia sido
implantado); PGA-GTA (sistema para controlar guia de trânsito animal) e PGA-GTV (sistema para
controlar guia de trânsito vegetal).
159. A auditoria evidenciou que os departamentos da SDA analisados realizam o planejamento,
execução e monitoramento das fiscalizações e inspeções por meio de planilhas eletrônicas, editores de
texto e ferramentas locais, além da utilização de sistemas obsoletos e inseguros para a gestão do
cadastro de estabelecimentos.
160. Essa constatação baseou-se na análise dos processos de negócios e sistemas utilizados nas
atividades de fiscalização e inspeção, entrevistas realizadas com gestores do Mapa e do exame de
relatórios de outros trabalhos, que avaliaram a tecnologia da informação (TI) do ministério.
161. Os auditores verificaram que não há sistema corporativo que apoie o processo de
planejamento das fiscalizações e inspeções, que é realizado via planilha eletrônica, gerando
insegurança, erros e risco de fraude.
162. Na etapa de execução das fiscalizações e inspeções também não há sistema corporativo que
auxilie o processo de trabalho, inexistindo diversos controles como: quais estabelecimentos foram
fiscalizados, os resultados das fiscalizações, as não conformidades das inspeções permanentes, a
equipe que realizou a fiscalização e o acompanhamento do planejamento. O mesmo ocorre na fase de
monitoramento dos trabalhos realizados.
163. O relatório de auditoria registra que os sistemas existentes nos departamentos da SDA são,
em sua maioria, sistema cadastrais dos estabelecimentos e produtos registrados, e apresentam muitas
deficiências, como ausência de interface gráfica e erros nas funcionalidades.
164. Os auditores avaliam que utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desde
2016, possibilita apenas a gestão e trâmite processual, não substituindo a necessidade de um sistema
corporativo, principalmente para possibilitar a gestão centralizada da secretaria e a padronização dos
procedimentos descentralizados de fiscalização e inspeção.
165. As fragilidades e ausências de sistemas informatizados da SDA, na visão da equipe,
constituem descumprimento do Decreto 8.539/2018 sobre o uso do meio eletrônico para a realização
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do processo administrativo, fragilizando a observância do princípio da eficiência, além de
impossibilitar que a secretaria exerça plenamente suas atribuições regimentais.
166. A insuficiência de sistemas informatizados na SDA também foi evidenciada em relatórios
de auditorias realizadas pela CGU, a exemplo do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão da
Secretaria Executiva do Mapa de 2017:
“Merecem destaque as recomendações da CGU relacionadas à necessidade de o Ministério desenvolver
sistema – ou módulo de sistema já disponível – que permita o registro do planejamento e do resultado de
inspeções e fiscalizações, de modo a permitir um acompanhamento qualificado, pela SDA/Mapa, do trabalho
dos Sipoa, viabilizando o acesso a informações gerenciais tanto sobre a atuação das unidades descentralizadas
(atendimento dos Planos Operativos, tempestividade das inspeções e supervisões), como a regularidade da
atuação dos estabelecimentos (aqueles que possuem alta frequência de não conformidades, ou, por outro lado,
frigoríficos que podem ser considerados referência de atuação).”

167. Ainda no campo da tecnologia da informação, outra fragilidade apurada pelos auditores foi
a diversidade de sistemas cadastrais existente nos departamentos analisados. Muitos desses sistemas
são antigos e desenvolvidos em tecnologias obsoletas, cuja manutenção e evolução é complexa, já que
poucos servidores do Mapa, e até mesmo profissionais do mercado as conhecem, além de terem baixa
interoperalidade e portabilidade e de não possuírem documentação.
168. Na avaliação da equipe, uma das principais causas para os problemas do setor de tecnologia
da informação é a baixa maturidade da gestão e governança de TI do Mapa, conforme diagnosticado
no acórdão 588/2018-TCU-Plenário, que avaliou a gestão e governança de 488 organizações públicas
em 2017, por meio de questionários e autoavaliação.
169. O indicador integrado de governança e gestão de TI (iGovTI), na época da avaliação,
apresentava quatro faixas: inexpressivo (0 a 14,9%); inicial (15 a 39,9%); intermediário (40 a 69,9%) e
aprimorado (70 a 100%). O valor do indicador do Mapa foi de 15%, portanto, classificado como
inicial.
170. Outra causa é a carência de servidores especializados em TI no atual quadro do Mapa: há
somente 27 servidores lotados na Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), e parte
deles não possui formação em TI.
171. Dessa forma, o desenvolvimento e manutenção de sistemas são executados por meio de
contratos com fábricas de software, mas, de acordo com os gestores da CGTI, o modelo não tem sido
eficaz, pois nos últimos anos houve pouca entrega.
172. O relatório de auditoria registra, de forma preocupante, a grande carência de informatização
em todas as áreas do ministério, a dificuldade para implantação de novos sistemas, e o desperdício de
recursos em projetos que não são finalizados.
173. Diante do quadro de falhas constatadas no suporte de sistemas informatizados voltados ao
planejamento, execução e monitoramento das atividades de fiscalização e inspeção da defesa
agropecuária, bem como cadastro e registro dos estabelecimentos e produtos sob a jurisdição da SDA,
a auditoria apresentou as seguintes proposições:
“a. Determinar ao MAPA que apresente plano de ação para implantação de sistema corporativo para
gerenciar o planejamento e a execução das fiscalizações e inspeções realizadas no Dipoa, Dipov, DFIP e DFIA.
b. Recomendar ao MAPA que unifique os sistemas de registro de estabelecimentos e produtos existentes
no Dipov, DFIP e DFIA.”

174. O Decreto 9.094/2017, alterado pelo 9.723/2019, regulamenta dispositivos da Lei
13.460/2017 e, entre outras providências, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos
usuários dos serviços públicos, estabelecendo:
Art. 1º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal observarão as seguintes diretrizes na relação
entre si e com os usuários dos serviços públicos:
I - ...
VI – aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de
atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das
informações; (grifei)
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175. É oportuno registrar que na nova estrutura regimental da SDA (Decreto 9.667/2019), além
da junção de unidades (DFIA + DSV e DFIP + DSA), foi inserido o novo Departamento de Gestão
Corporativa (DGC) que, entre outras atribuições, deve “identificar e prospectar tecnologias da
informação e comunicação de interesse da defesa agropecuária, em articulação com o Órgão Setorial
do Ministério” e “apoiar a unidade de tecnologia da informação do Ministério na gestão dos projetos
de desenvolvimento de sistemas específicos para a defesa agropecuária”.
176. Destaco que consoante estabelecido no art. 1º, § 3º do Decreto 9.013/2017, as atividades de
defesa agropecuária são orientadas, entre outros, pelos princípios do federalismo, do desenvolvimento
científico e tecnológico e da inovação tecnológica, do respeito ao direito internacional, aos tratados
pactuados pela República Federativa do Brasil e aos acordos bilaterais e multilaterais de equivalência,
tendo por objetivo a racionalização, a simplificação e a virtualização de processos e procedimentos.
177. As soluções de TI de interesse da SDA devem ser desenvolvidas e implementas de forma
compartilhada entre a CGTI/Mapa e a SDA/DGC. Assim, por considerar oportunidade de melhoria a
ser implementada, acolho as proposições da equipe de auditoria com ajustes no direcionamento e na
fundamentação.
VIII
Necessidades e possibilidades de melhorias no processo administrativo sancionatório (PAS)
178. O descumprimento de disposições previstas nos respectivos regulamentos aplicados a cada
área/departamento da SDA é apurado em processo administrativo sancionatório (PAS), devidamente
instruído, iniciado com a lavratura do auto de infração.
179. O relatório registra que, no caso de sanções a particulares, o PAS é utilizado pelo Mapa no
intuito de prevenir, educar e reprimir condutas que causem prejuízos à saúde pública da população.
180. Os auditores relatam que, após a análise da instrução e julgamento de processos
administrativos sancionatórios nos departamentos objeto dos exames, foram identificados distintos
procedimentos e prazos, sem motivo aparente para essa diversidade.
181. Nas áreas de fiscalização de bebidas, fermentados acéticos, vinhos e uva e seus derivados, e
de registros genealógicos, sob a fiscalização dos departamentos Dipov e DFIP (atual DSA),
respectivamente, o julgamento das autuações é realizado em três instâncias, enquanto o padrão dos
outros departamentos da SDA é de, no máximo, duas.
182. Não existe padronização dos prazos processuais para os departamentos da SDA. A título de
exemplo, no Dipov, o prazo para instrução e julgamento dos recursos administrativos na área de
bebidas é de 30 dias, enquanto na área de vinhos é de 45, e nas outras áreas não há previsão de prazo
para instrução e julgamento.
183. Há também, entre os departamentos da SDA, diferenças na aplicação de prazos processuais
para apresentação de defesa e autoridade julgadora em primeira e segunda instância.
184. As constatações dessas diferenças estão dispostas integralmente na tabela 10, reproduzida
no relatório que precede este voto48.
185. Os gestores da SDA confirmam que os departamentos agem de forma independente e pouco
se comunicam, cada um regulado por norma específica. A propósito, a secretaria elaborou projeto de
lei contemplando capítulos: “Das Infrações e das Penalidades” e “Do Processo Administrativo de
Fiscalização Agropecuária”, que visam padronizar as sanções administrativas e medidas cautelares
aplicadas em decorrência da ação de fiscalização, bem como as instâncias e o rito do processo.
186. A auditoria ressalta que, tais modificações, de acordo com a nota técnica SDA/Mapa
20/2018 trata “de anseio antigo do corpo técnico da fiscalização, mas também do setor regulado, visto
a desuniformidade atual existente nos dispositivos legais que versam sobre fiscalização agropecuária”.
187. Levantou, ainda, que, em segunda e terceira instâncias (nos casos previstos), os processos
autuados e instruídos pelos departamentos da SDA, são apreciados de forma monocrática, pois não
48

Item 210 do relatório de auditoria.
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existe órgão colegiado para o julgamento, o que, segundo a equipe de auditoria, abre possibilidade para
ocorrência de erros ou fraudes no PAS.
188. Os auditores destacam o princípio da colegialidade amplamente observado por órgãos
administrativos como agências reguladoras, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
Conselho de Recursos da Previdência Social, órgãos ambientais, departamentos de trânsito.
189. Consideram que “[...] atribuir a decisão recursal a um órgão colegiado possui o condão de
aumentar a probabilidade de acerto na decisão e evitar uma falha advinda da decisão singular. Além do
que, retira o poder das mãos de uma única pessoa e permite mitigar fraude e corrupção”.
190. Segundo a equipe, a questão merece atenção relevante, sobretudo em razão das conclusões
da operação “Carne Fraca” da Polícia Federal, na qual servidores do Mapa, que eram responsáveis
pelo julgamento de recursos administrativos no PAS, recebiam vantagens pessoais em troca de
benefícios concedidos aos estabelecimentos fiscalizados.
191. Nesse contexto, acolho as proposições formuladas pela unidade instrutiva.
IX
O problema da defasagem dos valores das multas
192. O último achado de auditoria sobre o PAS diz respeito à desatualização dos valores das
multas aplicadas em razão de infrações dispostas em normativos próprios de cada área/departamento
da SDA.
193. Importa trazer do relatório da auditoria a tabela formada pela atualização dos valores das
multas com base no IPCA, a partir de ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil
(Bacen), a fim de verificar a perda de valor decorrente da inflação:
“Tabela 11 – Valores de multa
Departamento

Dipoa
Dipov – Classificação de
POV
Dipov – Fiscalização de
bebidas
Dipov – Fiscalização de
vinhos
DFIA – OGM
DFIA – Agrotóxicos
DFIA – Sementes e
Mudas
DFIA - Fertilizantes
DFIP
–
Produto
Veterinário
DFIP
–
Material
Genético
DFIP – Alimentação
Animal

Última
Atualização

Valor
Máximo
Atual (R$)

Valor
Máximo
Atualizado (R$)

2007

15.648

29.106

2007

532.050

996.945

2009

117.051

200.438

2004

19.310

25.399

2005
2000

1.500.000
19.008

3.016.770
57.369

2014

1.500.000

1.909.500

2004

19.000

42.973

2016

7.920

8.495

2000

190

573

2018

9.540

9.540

Fonte: equipe de auditoria”

194. Exceto em relação ao setor de alimentação animal, cujas multas estão fixadas com base no
salário mínimo vigente, os auditores consideram evidenciado os baixos valores absolutos das multas
aplicados pelos departamentos da SDA. A título de exemplo, registra que no Dipoa, o valor máximo da
pena pecuniária é de R$ 15.648,00, 73,25% das empresas registradas são de médio ou grande porte,
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possuem receita operacional bruta anual acima de R$ 4,8 milhões, considerado o menor valor possível
de receita para essas empresas, algumas com receita na ordem de bilhões de reais.
195. Como comparação, a equipe de auditoria utiliza os valores das multas aplicadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), previstas no art. 2º, § 1º, da Lei 6.437/1977:
“I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 a R$ 75.000,00;
II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 a R$ 200.000,00;
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 a R$ 1.500.000,00.”

196. Conforme ressaltado pelos auditores, a defasagem dos valores das multas aplicadas pelos
departamentos da SDA também foi objeto de constatação e recomendação da CGU no já citado
relatório de avaliação dos resultados da gestão da Secretaria Executiva do Mapa de 2017 (201701255):
“Atualizar os valores de taxas e multas relacionadas com a atuação da defesa agropecuária, articulando de
maneira intragovernamental para aprovação legislativa, de modo que amplie o risco moral de produtores e
proprietários de estabelecimentos inspecionados/fiscalizados e desonere os cofres públicos do financiamento de
atividades que deveriam ser remuneradas pelo privado.”

197. Em razão dessas constatações, a equipe propõe expedir recomendação ao Mapa para que: a)
uniformize os procedimentos do PAS; b) avalie a possibilidade de julgar os recursos em segunda e
eventual terceira instância por órgão colegiado; c) atualize os valores das multas existentes nos
departamentos da SDA.
198. Sem prejuízo das responsabilidades civis e penais, a sanção pecuniária imposta a pessoas
físicas ou jurídicas não é a única forma de punir os infratores pelas condutas impróprias dispostas em
cada regulamento da defesa agropecuária. Além da multa, dependendo da gravidade da infração, há
outras penalidades aplicadas isolada ou cumulativamente, como advertência; suspensão da
comercialização do produto; apreensão ou condenação das matérias-primas e dos produtos de origem
animal; suspensão de atividade; interdição total ou parcial do estabelecimento; cassação de registro ou
do relacionamento do estabelecimento; suspensão, cassação ou cancelamento do credenciamento, etc.
199. O relator na CCJ do Senado do PLS 326/2016 considera que: “multas pecuniárias
demasiadamente brandas, que não têm capacidade de dissuadir os agentes quanto ao cometimento de
infrações, motivo pelo qual não cumprem sua função pedagógica”. Nesse sentido, apresentou emenda
ao projeto de lei para o acréscimo do valor das sanções com a seguinte justificativa:
“A segunda emenda que apresentamos estabelece a receita operacional bruta do estabelecimento infrator
como parâmetro máximo da multa, em vez de um valor fixo nominal, como propõem o texto original do PLS nº
326, de 2016, e como propunha a Medida Provisória nº 772, de 2017, apresentada por ocasião do escândalo que
resultou na Operação Carne Fraca, e que estabelecia multa de até quinhentos mil reais para a infração à
legislação sanitária referente aos produtos de origem animal. A fórmula estabelecida por esses instrumentos
normativos ignora a enorme disparidade de poder econômico existente entre as empresas que compõem o setor,
limitando a possibilidade de a autoridade sanitária adequar a gradação da sanção pecuniária à real necessidade
de coibição das infrações à legislação sanitária.”

200. De fato, exceto quanto aos valores das sanções pecuniárias pelo acometimento de infrações
do setor de alimentação animal, ajustado recentemente para o Dipoa, os valores das multas aplicadas
pelos outros departamentos examinados nesta auditoria precisam ser atualizados, para que o efeito
dissuasório ocorra, sob o risco de por em descrédito o poder de polícia exercido pela SDA, cabendo,
pois, o acolhimento das proposições corretivas da equipe de auditoria.
***
Requerimento do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)
201. Quanto ao pedido do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) de habilitação e
acesso aos autos por parte de seus representantes legais e pessoa designada 49, pondero que:
202. O acesso aos autos do processo é assegurado pelo art. 92 da Resolução TCU 259/2014 às
partes e a seus representantes legais:

49

Peça 113.
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“Art. 92. O acesso aos autos será concedido à parte, ou ao seu representante legal, preferencialmente de
forma remota, por meio do Portal TCU.”

203. Segundo o art. 144 do RI/TCU, são partes no processo o responsável e o interessado.
204. Acerca do ingresso como interessado no processo, assim dispõe o art. 146, § 1º do RI/TCU:
“Art. 146. A habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator,
de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado.
§ 1º O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para
intervir no processo.”

205. Acrescente-se que o CFMV, no decorrer da auditoria, não foi convidado a participar direta
ou indiretamente das reuniões e painéis de referência acerca da auditoria.
206. Não sendo, regimentalmente, o CFMV parte no processo, indefiro o requerimento
formulado, visto não ter sido demonstrada, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no
processo.
207. A despeito disso, diante da função do aludido conselho de “servir de órgão de consulta do
Estado nos assuntos relacionados à profissão de médico-veterinário ou ligados à produção ou indústria
anima1” e da previsão de sua participação no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
(Suasa), consoante o Decreto 5.741/2006, faculto à entidade a apresentação de manifestações aos
pontos abordados na auditoria de forma a subsidiar ulterior monitoramento do cumprimento do
acórdão que o Tribunal prolatar, que será disponibilizado para acesso ao público em nosso portal na
internet.
***
208. De modo geral, a auditoria permitiu uma visão sistêmica sobre as atividades de defesa
agropecuária federal, levantou fragilidades nos controles internos e de governança da SDA/Mapa e nas
ações de fiscalização e inspeção, que já haviam sido evidenciadas em diagnósticos anteriores deste
Tribunal, da Controladoria-Geral da União, na operação “Carne Fraca” da Polícia Federal, da própria
SDA e do Congresso Nacional, os quais corroboram em grande parte as proposições da
SecexAgroAmbiental, com meus ajustes e comentários, no sentido de possibilitar melhorias nessas
atividades de fundamental importância para a economia brasileira e saúde dos cidadãos.
209. Como visto, parte dos achados discutidos nesta auditoria e das respectivas proposições
ainda são objeto de monitoramento pela unidade instrutiva, relativamente às deliberações exaradas no
TC 023.863/2015-3), acórdão 3.293/2014-TCU-Plenário, mas não foi despiciendo revisitá-los. Por
essa razão deixei de incorporar os encaminhamentos propostos pela equipe de auditoria a eles
atinentes.
210. Ainda em referência aos encaminhamentos da equipe de auditoria, em vez de serem
demandados dois planos de ação: um direcionado ao Mapa e outro à SDA, é possível aglutinar tais
determinações e recomendações, de modo que o órgão superior, que detém o poder de comando sobre
todas as unidades do ministério, apresente plano de ação conjunto com a Secretaria responsável por
operacionalizar as medidas corretivas necessárias ao atendimento da deliberação deste Tribunal, no
caso a SDA.
211. No que se refere aos prazos para o atendimento das deliberações do Tribunal (por meio do
plano de ação), é adequado fixá-lo uniformemente em 180 (cento e oitenta dias) dias, tempo que
considero razoável para que as jurisdicionadas adotem medidas para a implementação das
determinações e das recomendações.
212. Na pessoa do coordenador da auditoria da SecexAgroAmbiental, auditor Cézar Batalha de
Araújo, agradeço a toda a equipe que participou do trabalho, sobretudo pela permanente interlocução
técnica com meu gabinete.
213. Por fim, registro o excelente trabalho de coleta e sistematização de outras fontes de
diagnósticos, análises e propostas, coletados no interior destes autos, em deliberações anteriores do
Tribunal, no próprio Ministério da Agricultura, no Congresso Nacional, nos planos governamentais e
normas legais, e em estudos especializados, realizados pelo diligente e experiente auditor Mauro
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Rogério Oliveira Matias, do meu Gabinete, que permitiu valioso entendimento mais claro e amplo
sobre as questões e os achados de auditoria, que de outro modo não seria possível, agregando-lhe
expressivo valor; evidenciou que o ministério já dispõe de suficiente material para aprimorar, com
celeridade, a gestão, que ações já estão sendo tomadas, e que muitas outras são necessárias.
Feitas essas considerações, voto pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 2302/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 021.468/2018-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Relatório de Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SDA/Mapa).
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
(SecexAgroAmbiental).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório da auditoria operacional realizada com o
objetivo de avaliar os processos de trabalho e identificar possibilidades de melhoria nas atividades de
fiscalização e inspeção agropecuária federal exercidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), por intermédio da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), seu suporte de
tecnologia da informação e o processo administrativo sancionatório.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
9.1. dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a necessidade de
adotar medidas com vistas a garantir a sustentabilidade das atividades de inspeção permanente
realizada em abatedouros, nos termos do inciso IV do parágrafo 1° do art. 27-A da Lei 8.171/1991, c/c
art. 11 do Decreto 9.013/2017, considerando a atual diferença entre a lotação necessária e a lotação
atual, conforme evidenciado nos itens 37 a 39 do voto e item 54 do relatório, as perspectivas de
redução do quadro de pessoal efetivo de auditores fiscais federais agropecuários (AFFA), devido às
aposentadorias iminentes, e o fim da vigência dos contratos temporários dos médicos veterinários;
9.2. determinar ao Mapa, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), nos arts. 3º e 4º do Decreto 8.539/2015
e art. 1º, VI do Decreto 9.094/2017 (alterado pelo Decreto 9.723/2019) e no princípio da eficiência,
que implemente sistema corporativo informatizado que gerencie o planejamento e a execução das
atividades de fiscalização e inspeção realizadas pelos Departamento de Fiscalização de Produtos de
Origem Animal (Dipoa), Departamento de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal (Dipov),
Departamento de Saúde Animal (DSA) e Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas
(DSVI), contemplando, inclusive, dados e informações necessárias para o monitoramento dessas
atividades;
9.3. recomendar ao Mapa, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, III, do
RI/TCU, que:
9.3.1. unifique os sistemas informatizados de registro de estabelecimentos e produtos existentes
nos Departamentos de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal (Dipov); de Saúde Animal (DSA);
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e de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI), utilizando-se tecnologia internalizada e
manutenível;
9.3.2. uniformize os procedimentos do processo administrativo sancionatório (PAS);
9.3.3. avalie a possibilidade de julgar os recursos provenientes do Processo Administrativo
Sancionatório da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) em segunda e eventual terceira instância
por órgão colegiado;
9.3.4. adote providências de sua competência visando à atualização dos valores das multas
aplicadas pelos departamentos da SDA no exercício do poder de polícia;
9.4. determinar à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do
RI/TCU, no art. 2º, I, do art. 50 da Lei 9.784/1999, bem como nos princípios da isonomia e motivação,
que publique norma com procedimentos para disciplinamento da utilização do instituto da remoção de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos;
9.5. determinar à SDA, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do
RI/TCU, no art. 17, II do Decreto 9.203/2017 e na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016,
que publique normativo e implemente metodologia de avaliação de risco e priorização de
estabelecimentos e produtos a serem fiscalizados/inspecionados pelos Departamento de Fiscalização
de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Departamento de Saúde Animal (DSA) e Departamento de
Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSVI);
9.6. recomendar à SDA, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, III, do RI/TCU,
que:
9.6.1. utilize as informações resultantes do tratamento das manifestações recebidas na Ouvidoria
do Mapa para subsidiar o seu planejamento anual das atividades de fiscalização e inspeção;
9.6.2. estabeleça indicadores de desempenho para avaliar o progresso do planejamento e da
execução das fiscalizações/inspeções realizadas pelo Dipoa, Dipov, DSVI e DSA, definindo o setor e o
responsável por fornecer relatórios periódicos de acompanhamento dos resultados dessas ações aos
interessados;
9.6.3. publique normativo estabelecendo critérios e procedimentos para rotatividade de
servidores lotados permanentemente em estabelecimentos fiscalizados e, de acordo com as regras
definidas, promova a rotatividade dos fiscais;
9.7. determinar ao Mapa que apresente, em conjunto com a SDA, no prazo de 180 (cento e
oitenta dias), plano de ação destinado ao monitoramento do atendimento e implementação das
determinações e recomendações deste acordo, estabelecendo, no mínimo, as medidas em curso e
eventualmente adotadas, as ações a serem tomadas, os setores e os agentes responsáveis e os prazos
para seu cumprimento;
9.8. indeferir o requerimento do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) de
habilitação e acesso aos autos. Não obstante, facultar ao CFMV a apresentação de manifestações em
relação aos pontos abordados na auditoria, de forma a subsidiar ulterior monitoramento do
cumprimento deste acórdão, disponibilizado, juntamente com relatório e voto, para acesso ao público
no portal do Tribunal na internet;
9.9. dar ciência desta deliberação:
9.9.1. à Casa Civil da Presidência da República, para subsidiar a apreciação da necessidade e
oportunidade de promover alterações na legislação pertinentes;
9.9.2. ao ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
9.9.3. à SDA/Mapa e ao Assessor Especial de Controle Interno do Mapa;
9.9.4. à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e à Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal, para subsidiar a apreciação dos projetos de lei pertinentes, em especial o PLS 326, de
2016;
9.9.5. ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV);
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9.10. autorizar à SecexAgroAmbiental a autuar processo de monitoramento das determinações e
recomendações adotadas neste acórdão;
9.11. encerrar o processo e arquivar os autos.
10. Ata n° 37/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 25/9/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2302-37/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto
Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira (Relator).

